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 5 كي و
 0 ١ ل ا تا

 0 ا د 4 2 تك ع يل ا ا 0 ا 0 2
2 0 

1 2 4 4# 

 3 . 6 1 / ا الذدحلادز عوار طاعامزسبا ناز ضاميرسحا انه 0 4 0 . 10 2 م :
 يل همس سوبالز وني داخوف اشلاذالخمل املي ةراشاالا انبهدوستلا| ١

 تح < عا نضول ام هبنضرسبلا كعك خولةحدارأبلامانوضورع
 لوو بدوجومرسبلاووثضولا وكيك لوني حعو يسري
 ا ةةيودح د مزالربإلا«اقب از قولا ن(ةراهاطخإز اكو
 اناودد جلاد في مشلاتالمسال اويهدزرتساالاورانببا دما
 5 : دير الاحاتريطاعز كت زارووتلا رابع هيئيززاوطنحاا نلف
 راك يلح“ * ناجي ونيل نم متم جأو ىزرا بعل أع وكبن دززعو
 ا 5 ب مداد ع ملول املايلوو فلشر "فلس انتا وهل مأمون

 <20 | ين الوريسلاا يحال رطب حمائلابلو أن "كلشي ةليلواوي
 - قله يطمع درع زررصيسلا هن انجز زلال |
 عياصا كل إو از مرهاظل وكب بمكلا رة نزلا جوني ضبا
 المال مل هج مالرزك الفا هرورظول اها ارم اللا
 ظ هن يفجر زها هيت وأو ل اعسالرمب
 دردامئ نذرت ضر بزوروم َجَسلا الناسور يفتي |
 ”يسومل اراد قلالي لافحاعو بوما رشا هب |

 ناناعبع عازل ندور عا وزحس دويتو ٠
 ركام ال رولا 5بال دركبال لدببا ال مرج عمر

 ك0 90555“
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 < اوم عل ديب رمل و ينومو) ع وسعاد منلا ديملاقنا . أ وم ١ : روك ٠١" هرو 0-20 اولإ يأ 2 ا
 , ذي . سس 5 ا 1 هبا او ركل 5 5 ثتاله وا 07 ١

 ا مدزجرلاب تناك تيلولا نال قومك الاايلنر بل دايز ريل سنع أك ١
 15ج ب _ < كلاب مَسَمَو تدحااذانلف انارة هني, لا ةدحل ع 0 امقلدب فويل عيفوبضولاا حا زمريعبل تيظوّيشلاب نك ٍ 2 ا 0 ء١مىلأآأ 5 0

3 

 5 ا 20 ا , 13 20 9 هر 0 3 . !عاشم :

 ا هر عمل كير ارجل يك عنالفل ا
 را عوازل مالدإ ماذا ةرمرج نال يلع مس 0 - 4 ٠١ 5 ةا 0 ره



.4 > 
 عل نزلا مالة يبدل نوكإ الذ دلك لع وسلاز يجوب زل ]مح هج انبر < ىلا دم
 ةقرفل ملا و ًّ 0

 ع ع | جى -

 3 1راتسياب راع 0 3 ٌ

 نئلادجر

 ل ننرا جره اتشروكراالزأ ملح مسن جول هل ءاكدتشماب ناسا 3 2
 و ع دعس كك 9 0 ا م 1 ب 08

: 0 

 | رقما اذ الا

 20 00 عا 0-0
 .٠ د يصو # ادنفو دارا سول هكلا هن 0 2 4 5 نلامرد رع راءاووصد ارجو ادزتلا هيادلابب ديد 2 0
 لإ معو جلل فرا هفوة جاروم كاز 8( ا
 ١ وصخ اجدد ةارم شل ةدحأو اب يك م "0 اارنم لج قرحا هس ول ةمةرحاكي طل 0

 2 ؛ جفاوزيوواص 0
 ا زل ل زرل ارآلملا 0 و 7 ٍ 46 0 1 + صائم ري الا

 اهرب تنم 0
 ع 5 2 رعبا ناسا بشل ن7

 بور وس اس نهاثلال مهلواساتا 232
 مع خي

 م
 الي يهمس رام

 هشسمو موا اهياصا كلن ِرادّرم اغّراز امنه يل رصا نام 0 ل
 ءاملاالالصج م سس زاكاذ اقاسلالاياصالاَرَم تاك ْ 1 0

 ناك ذو لراسعا ا
 كيا دام ءارلانالعأ

 ص ب 0 او ةزئأرت وترا 0-0 0

 ا اهنعاقل نوبي يلا
 5 نالوا كهل نكاب اموطقم يح من 1
 1 و



 0 5 ا

 ,الادواظو بسلا ةربحالزا عنجالبمككقرفقزللو هرغكرظجإلا وبال

 ريبكلأ قزملا عنج اناوالاكي هباص ا ثلثردذروبإف ياما ب معدل وونمال
 اانا نكك ل ةالسصل خايب اذ فك امر ريؤتم زان
 امل تلاد ني ملا نر هاو شلاكيبولو نيل هلخد

 دبل درج نهرا رع ريش( قررحرحاو تح غزال دبا ميفال خش وزر
 خردل زهزاكولو ,يزفسلا عني نال يسملا عشر كلا روقلا ايمودبب
 قل لطم: فوز وهوا 7
 ونوأ فخ كن اهراووجخج ثيحفتملا اسال انالخ مندلاكأنو د

 | قوما وعل افاشسكتاوأ فاضكنالا نالخو ظوج وا ماكموا مندبو

 قارا حسب بستن دبس موؤعللا فصلا زاوج نب تك نب

 ' سلا ]احا دجواذاةحرملا نسبا صولات هرزخمشنااةأوزلاذ :

 رفقا يساوي نوب مسك ىلا لول كفل اوس ال
 بكت ةنالإ) از ثيح مدلاملا د ثددل سون عزنو ضمبنال وول

 257 لهل داكف داهم قراذ جسنلا يضوم ناش لالا مهلا غلأ
 ايل زمتمز بقل وزير اذحالاو اوك ذل كزكل رحال دال

 لغو مس )ابب باص ذر ردذ سلا يووم مقل لقا

 ىيماط بلف د كركم اعسضوسز مدذلاازاكزاو جالا خل

 انو جلى انهن مز انبورام لضم ضد ضف انو وام 'ءاؤك
 هّيفنح جرشول دربلا تي ا

 ل هنئلاروبرلا درو بهازملا نوبعو فلكل اءازك
 ]مقا فشالا نا نود مهبل ثلا ند ءامسل اف ل -
 ًاهراتاتلا هواش الان م دولار ائباص مهد ىكلا ,اما ولو

 راسا د لج او ل اد وشلل عسا انا
 كويل طيبوككا دانا غلبو مهلا جلت ز لو هم طبي الاناوا

 تضع هشبل ا را 0 اس 8

 مدرع خدلا و ةدحاو نبطظوونجسلاو لاوالله

 . دكت تنور دار ونوبو فعلا ذك شو عرفا ملبن صال صج



 الملا ننوسساو حلالي وزر اد عودصلا ةيدطتسزاذروحالا |

 0 رضا ركنات باتا اقال5 |

 . يووم انلاكااذا ذمه 0
 انخيادمرمعبو عمال اوهو ةرضزتلا در لا رفمير اق هبوزسشلا
 لعؤروب لابنك غاررصتن اد قوز اج وإع عسا رطب ال اولاد
 سور ئمحالاساورلا اور أنخامرخ ءاكت روكا كشلاضفاوملا

 1 بلاك 0 ةيضإِ
 يجر نشل ماظ 0 عم ول نيف اطرح جسملا
 هسلادويزل ا صيؤلاصتالادحار نيل الر راغييسلادبعنال
 6 اقومرلل خكري 6 امردحا ةزتسولو

 0 ااهمدخا ضمنت ااذاذ قتال ةرحإولا ةفيظولا كطاعتنالا
 لوول ملام عيتكاممدحا زن تزل ويدل وزن ]ولا ذ
 0 ا ا يسهم حصا
 1 يدسر ام مدح وامن لوألا يلو يلتف جويل وكي تب يذلا
 ه ؟شامردعد «قاانسمو صر الوسلاو مذ املا مس كد ًءال عن

 هالصاخا نوري ين نغسل امتصضر لال ةديلاوموملاوااتيمبامتدشو

 جسما ةرهنوا ليلو دوب ايان تنير اطلس نااما

 اه هس لع عامر نجلا :ةريللل للا رج ؤعوفو ةربتإع
 كتف ونيالذابتخعاب]فلاكاممس الث زال هيوشبام اصل اوِدْسْنْلا

 ووو بف
 هابتعا ف نالوتجوالب نيد سولو بلاعيسلارازاجو بنخدخا
 هي فاول ةبالوالاورطرا .بجلاع جسر عدلان ككب د
 رالا هلل ضي رار بريل يضومر ا عمضولا وس عضرلا حسي اذ ةيبجلاع

 ريوس طيحلاذو ةييهل جسرزجالذ هج [خارراذ زاكازامأ هل ترضي
 ةريدار الوتس جاوا ةلاطسبأل) ولذا غ نعيديللا ازادانس ظنت

 ايل و ممر اوشا ةلسلادياسبالو هسا



 ءاصعل دبا سب يرعاما ١

 ا زازا ليز او لا يوم ةنواجر خزي ةيككانكلا

 ءاردراو اهريدح حلالا يوسرفالا /رتشمبؤاشل|خةجرهو (ب :

 2 يطا ازامازان اي ديم عاطل '

 ياو تيار طرعشب ال فرهازل اذ ٌّيدلاو ثيل باضملاو
 نار سبلة نااعوسلاو غن لا ككراذاطسب الع يتلا

 مناع! البال شد نكم ازازدو ياللا خرب ملع يسلا زوجا
 / ا ل

 الذال اجاوب ارت اه] سو اطملا]حراكرزسوزاجتلادزك

/ 

 اواو بنوم يشيل ابطال يضوميلامتحامزسنند :
 مديل ماعنا وضل !اماو رصتنلا كئمِع همز اوجاع خجاشملا

 0 اسيا ]نين اسر |هيسلل لبنا هصالاذ اصل ازمسرَمعلا يب '

 0 ا 1 كيو ونيح ذب فو ءاشنلا تخل مدإب ريصفلا عضوم الامي

اب زقحا لوسي تنبرآ ثلا 2 بنسب مضيفا ةنلقلال
 يف 0 فل

 1 اقر يرون ال ثرلاو نامت زال حاحا
 ٠ ا طل تلال ملازم جرجا نافزماخل أننا 0 0

 يي مع 4
 ا از هلا ضننياتع مزردحأ اهدا 1مادالؤشرنم عوجالا جل مث

 2 |لررملا ةبالوؤنب مرذلا زعأر درت نعل حضي مح تا ثننلا زاذ هوكي
 لزوم” رفع ١.. هلت دز ملقا خجلذاو طيظ رح هذذا/ والف دايس ام زلت
 و أمر (يا كلن سل دور ثورباورإهاظلاوهالال ثنو !,ملابجل را

 ةنكيذكو ب "ثلث رضي فلذا هيدي ع ةلرمل شع شكو يتليلماياتب

 . 50 قيرطبم ةدلاككترانزلكيو بلغ با لوس ضير اهتدم
 ةعتسا ا هجود عادي ور ماوتملا ل زا وضيدل ةدموقيط ملا
 3 ةنئاالع زب ايا شتم

 . و. شيد هلال ركب لجوال لب ناذهالؤ او رغبحاوسل
 سارا فيك ا



 دش نو ةزهوطبك وو هنري طسو "نلمح يذل اهالي تالف
 انزنمو 0 درعدو الوكاد فزت انس زا قيتك ةداز ٌناَنَسَو
 2 بصدرتعالا بدشزكي الذان اض خا قرا

 نسر اومن تي دمر ؤاونلنخا او ةداح نسكال موكب
 تسيل ةردرت وزمان ةداملا ال ةعاسألا

 انو رعت هارب يروم - نرويص عاشلا وهروب انهو تمت اوررش

 زال فلنا اشر ع عسب !ةرععطنز مدل رس ا مارطررتسا "تسد
 هاكرز ثلثا (بلة ميسا كتبح لإ نانا
 ةلكح سككقاننالإازمنس ىيزطمل مدلا”طاحاراا نش الزدوشا
 اوبك زا]ئزعد رايز لسا رطل رس مير رن رند داخل
 مريب |صفيال(ا تلتها زاك اذ هيدا يزل اناا
 زذرهو فهي ادزشييكاوا(يأ "تل اكناد احاماللوتلا مزلا كوه
 !/ةنعللوتلاونلا ها ضي اوه ب (ي نع نكاولوز صفي اليا عمي
 برنار ام يقبل يرسم بالكس نزرم
 لام ةيزا دن يدلنا ول ينل هيي
 أور غو مالا ضلاوئال االونلا اذهايترطلا_قضور طل زار زد
 كراشلنباي ةيإتادز حلالا مدلاطماماررصخبالاا ينافي
 دا واه ماتش دعي اباصيب ومدلا نوكك(ذ مارتين بع
 * ُ زال ذم ييز :ةويطيحلا تيد خب مز عل اذ: 20 0 34 2 شام دمتم ملاكنركر لاا مدن واسم
 2-0 0 ا ارا صرلاب ارمل نااكذ دعا 1

 ٠ رمل كيده مزال طل نوئ اهو الط بمس 1
 ا ا وام |«:ةلئرزكي زار للا
 ينادي امليذح يراود دعا ارسل قالا نم حب
 يطتففواسدام يبرم ”ثللرو هد ىيموب عاما سو مرسول

 يدار انمار خانم امام ط نييويوامد |

 : تي ةررظمح اهاؤط كا نيالا ةرذعلال.طاعرش عودا ءواج لالالا



 ١ ل ا ةدمح يرط سا و
 1 عسكر مطر دب مخول جرن غيور شبح :بئاشو هرم

 ْ اا ا :
 ا 0 ؤ
 ا 0 طفلا همر سنام اوان له نا 2 1 : واضيحزلاكأ اراصم نيمزحأو زاك ال ارؤالا هزم الضانرشانلررطملا |
 ١ شوا ع زهومو لريال انسب روصرومتلو تاغ |

 ا ددو ووو هوو و و ودك ةعبسلا دود نع مباشر وبروح ةعيرارمب
 ا ٠ سا ءازره د ند دق ةوو ذو لل 5 ذ هون ن هدف ة 3 و وة ١ ةذففغ|
 ا ظ « دارلا بعشت مدردتتلاو يخل نسل رح عامل اكوا رتد يؤ (ةللازه
 ا 0 را تالا جاهلا زك ثعوا قس ىف ا روف لود وو دعوانا لازما ذو
 ا ١ كوول جلا ارنوكنباحديبامتملا نجاحا جتا رم نت ةراما
 َ ةوا اأو جم داريا ]جيتار الرب امدانم دعا

 ا ْ ْ .(عتكرسافدلا ورضا ز]لو اًموب ابر اًمسنلا تندلع المود ظ
 ا دة وفام سالو ةاّسلازع3اإكلاو ةرشج لاير ازاا تنعامإ نمسا ا

 | ضيهزلالا مد جفْرييموزجرا يلد[ سي لصقل ١ " قررت حا[ الاوزكألا وكب سار الب ايسو كرم 2 0 ضان اض تاس تش شااكسوتال ٠ ١ ١ ايارازيسوةردصلا وجو هنيمرذ لال نانا وسلا مضت" 201 ا تن بفتو عوام رمصلاو حسا ان مل تسؤتدحح
 0 0 ظ داو ةنشزنا بهل يمقن زازا زنا واهاوا ظ

 ا ير ا واسم / ظ
 1 و دما واج جبار 00
 ١ عوير الار ودافواطتمالا زارا فرنكما (با نذر ص وبا ةماعلا ارنانال ظ

 ا ”تنير خير دلصو كنتي ئوتلا دداجر نوصل نر زال سضازت ناجع
 1 00 نارك تنوالوسلا دورا يزبك |
ٍ 

0[ 

 ا 0 ١ ظ 8
|| 



 3 رزقا ستار ريكس ناتعالراوتا هالنسم تاكزلو
 ل ةقلاق زي هتصو مد ينل دز اخاذاو ٍميولرماذا ةدصلا
 ازاوةدانمموا تاك انتم اراب مكنزطب معلا غ ملأ داعاز

 لاسعغال امن تجعرأ,ةراطب مج رفا مج غركوا مشع عمنا
 ملا نافيا عملا انكم ارمط موو مدموِشْمَمَر ١تراعزم تارت

 نانا فز مرأترد ذات دان طقلإو يصلح

 0 انا حو د عبارات

 و عيال ةفشلاو يقف اي
 زرادد رديف تف ةداعياعتكالاجي متل تزرع ة احا عيان

 00 يبخل كةراعاهل تناماذاذ ىديالرراعيرساننو اسما 0

 4 داع ذاو ضان مَسادعبإ بان موب : هدب عيزا هنا تلف نم

 «ريرلثلاريؤلا رتل نامي كيصتحلا كاذاموب نونلث فر نساقتلا»
 مسخ خوال اند: هائلا ىس زارإرا ئيةداتسملامكحازهجص اصسأ

 ال مرار بطماح راهو ارثس انب يدبر ]خو اًمضاتسسمكولب نوطبح
 العر طل زلاو هرخلاو ضل تان رشم واذ نالا"خالفل اما
 فاحت كيزركبذ سانا وحن كب|خكل اقالة
 لئاايا ةراسلا و كذا "لاب ةيداحالا لعن موالين عيا امألا ةمورزلاب

 ساو ةاكاناو اخس الغيب شام عفش

 امل ارامي طر ازبار طيح ماحس ودب لاهيا الف
 5ريال اف سان نائب عار كبة

 نيب نواس حامل ب [تدااماو ضاخج سارع بأ نلاوا كوبر ُمبر | د
 ا او 0 دال ص

22 
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 لاق ًابرح عامتنالاعتساهسولا لد وضرب انامل

 اهتلسم ودل ود عرشس اولا وطال يال عشري ذاك

 اكد وكبالا هلم احابلا لورا ساس ردو
 هالو رلظطلاوانلو تالا وبال لاو ضتنس الان لا ظ

 ءءء 6 5
 0 اوطعلا

 يب جك اب2 ةمالرتو بعام ادني هوك وشوفوا ٠
 72ج / هرؤجرلوو فص رهزب ومذاق ايل . ديع ولعن ديور
 منام وطقناو بنعم نترك نسوفيح الامد لَ
 د اذدفت ل 2- اذا انطبحعامطتنالادوب كاف ارتسايإ

 ولف واخ 1 ريض مس الاي دانتعالا لطم امضي

 ريف ا

 اين ةرؤنذابو زيود رش ةسنالوطمرفيفل عانوا
 0 ا

 هنلهزلارحاظفرلملا ةدمرا يرحب كرر اه اّمخأو ياس رثسكا
 اليس راكد امال دوس ايو د كرمان عز يكبد

 ؛ةانماووص نزل دعوا يازررشال ماعلا
 ١ لص تن و( هلطخوووتس ارناارتارزجلل ا اصاضاوساناضايب

 لاو ند انجزورآ صمد وي اناهز ةراصيزو ذكيا

 لوالد اًمقارلاو منايا اتفلاو نمتتلا طركذ اغلا جاتسلا
 حو نات ديلكح تال شافو فإنما وطال محو بولظم
 الس تدخلا كيو ل تقولابعوتسوأل ماو ةرلص تدر مرلا اريسب
 قو يافا مالماعلط ا امدع كالا اهنا طاننس ا فولط
 8 م دجيرلاارزعاتمباناو+ ةريلا ظفاحل غطلا شو
 زاك تن سكت عقدت (ددويل يو سيدا وتب
 امري فلام الوفا بكل اذنك لاخر فادح إما رظالوص
 دامو ةرلصلا ذو (رزولا بوله تسزمدبكل كت راع هلال



 : يقول اوروزمملا صيخاطب اهل رمسإ ماكل ىاطتمالا ايولاكت ولا
 زدلأ انو ءانرداكةاصلايزوب ردفان رع هينعان اع 00
 9 يخاف عك الرام هالايس ماد ءارتبالاةيتومشلاورتش راوئادتب |
 4 باائفوتي 07 ةولص : انقرف دبات ةكواص صيانة

 .|ةلقرفإ عدلا اره هيضولا ةزاشراللو هبوب أعزا ترد اب اذلصبد : 3
 ركنا د راشترت رزه ج اصرار بفيض اانا اهدار ول ظ

 ٠ "الا نبولاذ نعول فوز اتا تف[ 2 00
 1 ل انف 0

 يدعي اوطوزنعو ضر الزول عير تريزا ضبان 1 رار 5 ظ
 دوار ديانا رالف 1

 3 5 6 ا

 ع 2

 ع

 انوفا عزل ةريطس اوت ردبآصب |3000
 2 لارا زد عار مو وللا 00 الا

 7 ااا القس نفي هرقل لج اروبا ١

 نوليالا اانخزلزم ال اوشا راوهز جرو اي
 : ونازوسا هينا رعد رار ام عاذا
 1 اطلبي يراقب رؤس طارئ ربدارغل غنؤمب
 تاور ارنابزإ .ْ (رانرزصعلاو اللشإب ههزرذر فشلا ءارالا/رظلا لع

 ةنايصريف ليس اولا اديلبسال كن اهرب معوا درك يلا الاب زرا
 ةزيز ناله يئن لسلا زرت زرع لعوطعقال ينتسب هوشلا

 مانعا طن واق تيب يلاانلاعاطغن زكام ارمهنزإفيلا ظ

 ادخلت معبر "عا اكاشئ اقساط لواوئاقااك
 قلدجب زاةدئور رش ليف العري مل وعلابز ع
 ليكي ذوو ابار شيرلاراقتس لسكر انس ئاد لولا 3 ف
 120 اشو 0 117 هس

00 
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 لل ذو اور راف كربلاو برشلا لايف قالو اننا شور | هرزلازماراط بيزا

 ظ در ليان ير نكي هرج يل طبل ولا. درمل لعمل

 سكراب ربا نضاشلو ييؤتو نسافر كر
 0 ةويكساوذيلو ما هس يرو فر

 هو حسنا وطال وسم ىأانيسْحْراكرا دال مسمل امتع ااناورجسلاب

 ارك انك البلو ميزا بتو مناِض اناتل اكارك ةليلواموبإيلع 2 3 :

 اطل مل غرة سباءاسإا اني[ ماصرت داذولا ار ةاسلز بنو 2

 شالافرملا اهو صتانالاوناع والا هلانب 7 ادور ءاوسسبانلطم

 هال نا صللرْالا دال ننصلا نال اق ذر ضار رز ادلب طرا غب مذا

 فليفعل اذكو غال كت ةرامصلا واتم اهيوسوتشيتلا رمل ٠
 "يغار ضرالا ضرإلاو بابا نكس ةلؤربكبصئملا ووطتلاعزكن ل يَتاوو :
 ينال دورس امرؤ ددسن زب وطتنا وزال هذ 5

 الوب ورمركلاو دل ايدارلارزرنجب تشكل ةلشوبو 2006

 تع ا
 ةزدلاشبحر تبر انالد يفور جليل سانام
 وزود ةوهد حاسما ثيحرن هرعتشلا ةرانرربكلاجردلاردفوبو
 را رجلا ضيا تخمين نلعب
 ثيرو جاب 00 ب مب زساربز وسوم مون د

 برش اللا ديزوكوود عدا عيبا مدارلا| بف بور عير مودا م وتر تطو

 "دوا مرش رش مو ندةورعيغتل إال هيد
 د املودراز يالا هوو لونان نكرر ط رون! 2

 'ىرامو ظيلذلام رودلادفاعد اموحمانا زل مزقت

 دانا .ةولاو هبا اخ بالا الواوا واين هيبإ

 ٠ |اةا/اللغلا امراتخإعر تسال لعن دامك شن هلال ةدكزلا
 ةنيتفلا تلج سا يزانآامزاوسو ةذاظنلاضوعترزرت
 يور نلقاه لست ةأساب يضيع

2 78 002000 
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 1 رس تشل
 أيزمز زوو جر خاطب نسوق ب اواسط روجر الجول وابا
 يوب ركل ابوغلادرا:يطبيروشلاذه تركك بول ا ناجاكو يرتد اضيق ناطمرك هيي دنيز

 1 دننسدبامتتنطور واسوا ٠ نو
 نسببإرارجا حاير هنو جروغلا وولف رد صلازاوج يو نوفل 00
 قندراونابللك ةرونهؤط .دو عزم جتا نركب نط ا 0
 ال دزه مزعل ولاكرع البروفات وكرم طويلا - 00 0

 اياقسروب 0 در در هل [ وا مران قابل طب ة مش سيقف ليا ع

 مالح رجب وانا كح 0

 2222 1 اان يكشلا 0
 لجل وبل ءابتاودداجالامتاقالا لاا نات تلما+ 0

 كاره اكتساب ايم ات زال لارسال الاتششإ رج
 كمداعزاةحإر ظل دعنا مزنالالاها/ملاقتاو إنا ًقلمرنع' 1

 دعم لادن رم يفت رواها زج اوروبورفسلا

 ىلاتلفتا كاليالا هس اهل اوجتملاو والا تالا اخدانير رطب
 - ادلفت: اولا تسال ايفتمل ارا يدي مسلم تالَسالواباماك:
 كيفن زيبرا [وزالاو يقرؤها يزس بذلة شلابدالال 3

 تقال زم ءاوكر ماك دار ةرئاجالاةلسٌل لالا تق الأ
 ةلالاو :يعترب تناثلاوانلش]سفلاب ال والا تناجتال بال انهو املا ت5
 ؛لسشلاب كاشنأءالإو .ىترمإسنل ايلوالا .انارخت اممم زغال اميري عاد 2

 . رولا صقنالا دع وضلرعرم اماه ثلثا قس
 هانكس اصف ةقارإل اقل لاو ورب الو هويترعىلوال تنال 3
 بواب هزياغو تح )ذل بلط يتناك .نطملارم مك امو و اجيت تا
 م عراخلا تلي اورو دكزلاواعيافلاولوبل ارطملا م عير تينا نأ

 : «بانوزياورخونبل دنيا زوغتسال ةئاضر انتل ادازك ل سلاحا

 سيارة روج اهو إذن غي طتوجالا 71٠



 رش اول اسري درعالاب لود دعب اقول اغلاق بد زيد ردلا سس
 بلم هين ةجداملا /,راوؤفاذادردلاّرال هلد ماتيسر نايلع

 يل دل النهر ذاذر لالا! هلوتب ددعلارك ردن :

 باجل ايزل ارايدالا غال إل يول والايريرترا معي ملون

 دنا ملا وزوال شو آَقسَص تناننآ بيبو هتضلاشالاورسلا |
 دملاؤو قس اف دؤل ابمار مداوايابتها يسلا زان اتش خاثلا 4 0

 ديطإ نب ايوان طرا نحال شالا تالف َتَمَحاراللوالابرا ٠
 ةيقنتلا وليا ادااثوألا ل شيف اثينا ةركزكالو فيضنتلاونفلابم |

 ًانيمولذم انشا هوؤبصلاو ىدشولا ل ةرلاو ةفل ا ] بتمر +
 ةماراطوا أخ درا ةروبز سلا ارجزد ثول ريالا انرت #0

 غلاك اصول نلاهج عرف ةنلابج عروب مسيرب|سضبن مىمل نشكل
 ظ هيتحازاةريدسبم وا افنلابإ را ةرحاو هم نط نيو

 ”الرباس [جبسولاعصا)جلارونمموربز املا يجحاز ًافيشواةداز
 ل2 عمنب وصبر معنوو مل سطمو هيتس دابا ذا بلدا دوس

 .هةللو كنرزطي تممضوم] ساو هنا سس همنعد عصيت

 لجلاكةرحار يما كرولا[ لمني واميصإ مسيو عمنب نصت ١
 دريل انين عوز يف دولاب قت
 - ريهملا ياس راج علا ]عر ابجراان هيربإشد
 نتا سلا زاملوواراولو تجبولمتس غني زال كلوا لومشم |

 رسب زارزكءارزسج اميل الاننالاويرتعملا راف ثلشلا
 هات واين اناصدزحو همادن عرائس اهلعيا

 خا لال اموُك راو اما شالا ؟ىلعو ثيرخل هدر واك خلو اذ

 ْ انوا ثول ةءوزط العالج و برش مطل
 هزل ازعو هابسدلا :نزكوتا ب متك و طد

 . لاسم ولا 1

 ' لانج ةركنلابنال وت اقك اجا ةكرامتس ةايسزوكب ذات 1

 ١ كليبلاؤديت اناس ا نكو درا غةيعير تلا ؤانبالذ هيف ل ١
 | يطل تعال



 0 ديانا
 اوروتضالاهراتتنالا نه ةابت لص بانا
 د اهلا ةراش ادسو ايرغوا]و اوس 2

 ]اسف وريد قربا ابا هركسرك هتلئالا

 ا

2 
 1 وكانو

 25 د 0 تلك نيل و بف هدو موقاظواللنلاو امال طباغلاو ' 0 | ا اقاطئافلا 4
 ٠ هش مدعوما :صافتناو ثددلد يطير قفل وطنا ليعا ...نسارما

 او م و ا
 ' هت وعسل ه شما حام هيضالا إلا يكس 0 ظ
 0 | ةياسحاررالا هسة نك شو نوفل ان( موعلا ءاشاع ل, 7
 ْ ا ع ماعز وأ لا 0
 ّْ وللا رابط ع ةراهط عم 0و تار املاك ةلاعلعاد ]راس 2 ّْ و

 تسلا ومناسإإلا ا 2 ةئلضلا د ممعو ا
 بجرباو 2 مؤيزلاب هيعتلاررسمرومالاةيشاوبات ١ جلل

 لاقن ا مالبإلع نعيكوزاماهيرو أربع ذر نعت اصو أخ اتي
 انني نخ نب معداربع مويضاو يخيب رعو ةدصلاب مجارانزمأ 7

 يتلا نإ دالب ا[ كم نحج كلل ند صلارنمو ارت 0 ]
 يايكرتس انس ةاس او ةناكادع الر انو ديرما يكل «فاا خال كل ش 0

 7-0-2 ةيضتإ ؟ةبحل ايت د ارت عبد 0 ْ
 اناناكلر 75 عاجل ع افرالسإب مكررا فقفلابس جات 5 :

 : هذه موتا خل ذلخاندزع دالاس مكب ةحاه 5
 | مالاراس  اهدوعرل تما بسلاسة نم ةولصلاقالخجامالا 22 وم
 ُ نيل وتموإلاولاقانمروي فانتا انمردص ضم هداج ان ل

 ٠ تا اة ورن هلا دويل موت تكيرلاع نع ةدصلا

 تكمل او ل فتم كنل باااتساةابلاوعالاتبا يأ
 دير ملو عرشلا زيزو نال افلا شيوخ ةيدذلاب وسلا

 :ج كك داوصالا ةرزناك جلا جرار وسم طال ْ

 ةهيداناف اد دوج اسد رجم غلاما ظ



 ليا هزم لانعاطاظصج ولا عاعتسإ

 ببتلاولع)ا متدت اساله وجان قحطان
 ؟ةولصصل انا نر رظلا مرق: مولا لو!:الر مرر ل أتدوف
 رسل وخال ذنبا ابكوبزاذلا بلا نولطةتاجاولا لا

 نحر ديسلا لوو معاناربج اكو راب ملا عولي قاغملا
 ل داير دجزل يديد اذلا مويل فو لوال يا زل خط
 , رت اتقو و كتهالو كلسقو ىلتقولا نينه إل وو عيطت ٠ ١
 دلةرلصلاوااطاوملف لو لاما قيلت عقلا جيب كا شااعا |
 لقا ديلا عاش جيتماماكور فك لو اور كارلا كول
 كللدؤذ اثنا لونا ىلا معتم امراذئ اننا تن لاما
 ضلوا اورافو او مرطلاراصادا ورح زو تول

 لوصن طضلع مدي نبسلشملل بولا وجار زطاخرتو عوجرلا ٠
 اير داذر ا وزلرطعر تمحي ام دال لاوزلإإا ماضأو
 ذلاقلوا[مامشلاو يور غال ةماعلا وابدا نضل انقدو

 تدوخ دسم[ ملاراسب اذا اهجزنعو حيو وهاني
 هاعقلذ هرخلامإو نيوتن تقو جربي إ متو سويد
 معا ردا هفرثإ زد نإؤ يملا ريك كلر داع
 ٍ جرجا اريورع معا تصد دوو مو ىز اكل هاد
 20و ولا رعردعو ةرهط: هور واش وص وا لوقو
 | مونتي احم مالا نإ قنزجيعا شدا هاقابطا
 . تداول فج سلاوو قرنا باهت الح
 لاتعمل وردلا فرغو "تروا انفلات ددطوحا
 الفرخ أماد ضررا خب ف #تيعزي نلعار عجل
 ا عيلان 7
 ظ تاب تقلا كاايولف ايسر عدول افا اعمر هل لبللا

 الاف واخ الإ ريوااقنص واربع اطيجف ا
 ةئاني اواو نوه ولا نايفقاننم
 وا ايلات ترا ز صول امرحا نيمنو مزة حال

 « تما رسو صعد رود ناد ردولاالانشعلا اتوظف اهالص و



 ةك لابو ,دعلج اه جرت ءان افكر ابق سيان امل عن ةالاشبا

 اهرذعو هرزعرتولا طصي ما رفلا ةراصز وجتللوحيييإفلا
 ظ اضلرتولاو ننمل اان يارق نسل نمدزتلا نيب شيتال اذ 7
 زال كردولا للعرب ذ ناكر رتولاو نتلاتتو رجل لا ردو دق
 تثوو تكولأ تكلا مسلس يد وفشل ذي نا ليد لا

 ”اهل تفاضل مدس زول اج زان احل رات
 0 الشوا اننمل ارد اهزصوبوحبتولاواتتملا نيَليحو ريالاوب
 الو نريد اثنان لعلنا قو فمها

 1 أ ةسوزتول

 | ةةاطةشةولملا دافوس اناس غزاكلتا ماقام
 َر ام 0اعر السبل ء املا هلزيحا عسا ان عسل ١ اند تتسم

 لا زازؤ وزع دا ماوضوداضنوفابت نزلا
 ٌتافرهظل اداؤدرسا مع وتل ذارتالا قيمته ا سس
 الاكلات نوواعاع
 . نييلانرةثلنز ارح ارحاذ اه ايتن او ثاثزارحالف اساهأس ا
 فالح اصدوقو رس اخضاع اكروزنلا لونا نذوب بد
 داو قنيم اد اتنالاب او ويارا ربنا كلل

 ظ ماَوارتويلشإ إل ارخا هويدا ءاذو احم عم عدول مونلا لق
 الفات طا يه فسر هزني: رح .اموصي اطر
 | فيفام انقل ماياطفلازسب اك لسعر اهتمامك

 5 و اقدح هانم مؤ امو ا ثكا داهلا صدد
 دبا اقر بضل تراونو تعاد: بوم اصر ءاك مهنا

 ظ قدا عدعل خاج و الا كدلا دوسان منهل
 لن تجلس زرا طر تت ء(نداريات فد هدرككأ تن تنولاد
 ل مفلاو لا ءالم ذأ وريطلا رز زعتر نيطلاد
 دابيلالا رشه لال ارقد دو هسا

 زمان تضر ةودلتي ا كلت نام ةوزات دك روصو
 ل اقداانوتوزت كانحتو نلاونمد 1
 ومضت “أ 7 لوول ظهو تورفلاو ءاوسسماو ع ١

 قفل انقر كمال اما دانا ةرلص درو



 ذاذافت ةرب لانا يول رخآ و قحولاس نال تجو اك(:5)

 ال داعش يان اهض هرب تيجو ْ

 رس دارعا ولاقت وسن هرامل او تتولا جوتن إ غم
 ةوالتلا

 ةسقانل!ىنلف ةلماك تجد امال تاوالا نفت اهات ظ

 اهشاي|ن هذال كك ضاكو ياهيه مشا داذ اخ ار اهالت اذا اتق
 رانك علاذ الرحل ابتوقت لاهل كسا دولاذ انردؤملا

 ام احارو ”صطحةناو تاوؤنالا ةزههرت ترطحلم ةز نمل وضل
 لاو لصِفاوبو روصححلاب توطولادأ ت تحبو كت نوايا هاك

 رع دداولروزلا تاق زل اهو ثاَدْوكْرم نركب امو هوزكم

 تسوس 0 را - :

 اوال واسم اويل هرادؤماخن تتدول 0

 اق هرشاف )
 وع مقيم 5 ىلا نيدولا يره
 قرف عد تم اطل اكو هركو مود ةروإتلا ل ) (نل ولان

 ' نفاد و ايل (زفلط| لمس رمل اد دوعصوا# امال |
 لل اشم ابا هزكذ اري ذو مو طخ يرلاو عقول
 ةدرشلارص ماد لعبا ع امل يل اعتنما زوار هزئاغ اودع | لص: تاأشنا يخت ا_اروطرر عدا ةواصلا 2 ةطوحا
 ا نو ماسالا عادا ةوزلخلا هو ةراددل ةولصو شاملا وك
 ْ رتحاو كر رطل سدو روح فهلا تهل بحانم
 ديت قوو ناي جال اسال موك وتانيغ

 ءادعلاو رخل نيبو عل اررزطلا يب عطونا فره جال |
 را روت جاحلا ل اكل رتداو مرت اور ار ش
 ا اظهرت بر زقزيشةرعز ا عشنا



 ٠ | علاه جرتلا جا ىاقاو ابق يسياف ل قانا 5

 اعيرذعو هنيرتولا لص افلا ةراسر تاوجنتلا م
 اهلرتولاو عئملاعا نا حق ناسا: ضصدزرلا ناب ييرئال د اروع ,

 زكريا لطلب 3 ناكر رولا اهنا رحيل |يكو دن
 تقوو تدولا وعزا هسسل لايم فشلا ذي نا ليد ل

 كب تاغ ا اهدعبو رولارج عاد اعط جراما 1

 فو انش ارق اهرصوبوحْئتولاوتنملا تيلي ييالاوب .
 + ثسورتول الضر رين وامل اره لسلك اتقو امدول ٠

 ْ الواو عش ةرلملا تاخالص ناب عؤاكإت ا مايقانلا
 6ر1 عامر يار تابعا ريفا 217
 هير نايس هسه ١"

 تافرمظلاناؤورب ا معلول ذآرالا قيمت جا عسب ا

 لارج وعاش
 نيلانرلة نإ رح ارحأذ اهذاايتناو ثانلارسالص اساهأسا .

 افك اص دوقر لبا اشدتن امل اىرورتلا لوف سب قوي هد

 مدام فشيم ءادّءاتنالا اوت اواررترتاتر ريتا كلنا
 | ماوازتويلفإيل ارخا مونيدالءاذواخزم عم ع موتمل مونلا لق
 ]فات تل]هلخآ عل فلو زدات ولو درحأ وصي جاهم

 فورف اس ةاجللا ماياؤزفلازصب ءاكهيسلعر ادوارد ةكدد ١

 قران ب ورع نر طبؤنامو اك اهرلا صدا 34
 اهلا انرر بخجل تراؤن ورث اتسرعاذا بذل يصر اك معانا

 مدارس خا ذا ثلادر سلا خب نط 0
 هفزاتيمو ةداخلر لت ء(قمداريحات فر هوركلا تنول اد |
 | ال مفلاوزيلا ءالم ذم د رزطلاد يل رعت ارتد نيطلاد '

  5دابتلالا رش زلات يوقد انيزلاو اهرياتذ مارك ١

 زمان تضر ةدالتلا كلت تناك وتد لوا

  3ل ا لسا

  "1ومضت هاووميال بوو طظرهوّ ورفلاو ءاوسلاد عو
 : قرفتادت .: ال روق 'كء اشم .



 لانان]ت دو مل نإ قولا ؛ حواس لال تجو اك(/5) ش ظ

 ةسقانل!ىتنالف ةلباكت جدال تاقولا نم اهالتأم ظ

 نيت ماداد نأ تاذو هال كلوا يم مارب عوز مؤ فد :

 رم اهل ذك راو رواد ١

 كمل اعل طل اهريش ركراذ ون اهلط رتل تجي ْ

 ةوالتنا# نسل دارعأ لول امكتنومت مرعام او تنقول اجورتعإ

 اهتايان الأ نكت اوباما داذ اخ ارضاهالت انا مق
 رانك وعلا الخيري خأخل اب ونت اال: قيس تول | ايدول
 َ احارد صحن او تاوؤالا ةزهرم ترذحلغ ة هر :[حلا ةولصن'

 . تلاو لضؤاوبو دوصحلاب بوهيول اذا: تحيو اكتيوايبالذةنهازك

 رع در اونا ولا تاق ىلا هده ادرك رحازكلاماو هوزكم
 مو ا“

 اناجاكمأايلشلا ةنبع اهيضردعت اخرا انالع: اينو

 0 هقارحو 0

 افلا هر هرجضاف !

 يسعد

 1 و ا

 ةىنوشلارص | اذ لل عام يعل انعتسما ا
 قو اهلا جدا ولا ةديو نال وسو اونغلا 11

 ١ رواحاو وفرك ريض طفشت روح قيذلا تيل لحام
 انزع دوو ناسي عج وفك لعد |ىحالأ موك ة فاني
 دا نولأو ب وحلا يبو حمل از رزظلا كلب يخلو اورو واشلا

 اهب ها ساس 2



 نأ

 5 1 ٠ 08 0 - : و 3
 ةلقاوف تلاع أنيس رج تاور زوملا توا ةتماحإلال رس توا ؤالهار دو اكدر ولاب جرجا رطد امو بوم 2

 ٍةسيت وا وبال تراداوبملاؤدااك او

 | وسر وي سور روع

 ةهؤ' كلا |. لوصالاشروترذورا تت نرتت احد
 دكر تولإذ لجالو ايو انور دطسباد روح ينو رومنس
 ايو فلو نم انشلاأو ةزانطوبو البو وكلا يبعلا
 معمل ءادالاسقو تافءاخاضتلاتقو مال امنضللالاوزهبانوقااكا
 اقع ندور امبدارءاضت تةدو اشو كد ناد وكاد[ دصيلذ
 :ارإ[ةنروبكلتاناذالارسساز لوفي” آري جويل عنصرا رسب مق

 .. فسد الإ دنت مدوتج وتطور همر
 . م اهوراهةواو مريب عضوز احرص لدور اعطمئاوصام/ عرف
 يااثكرت تاون مز عفر از اه كيو رع, صارم زالمالاذ
 . ١ تلم دهليو سالو |بهبو لستار بلص نيل نال
 علب انااا اور ناعوت بلازا وكم رواج
 . فكرتي ددارايوانببرج 1حونرايجة رسل
 تيار اؤ نلسلاعيتور سيلا ذ ماافلاو نامل را تلازم نا
 ةهرتلا نذل ميو ارسم وليل اذاناو اريك مافاد
 + هولا مار عوز اتدل اا رعخجلا ق تاس نبات
 لوفت موفور ون أر حكم زرت لل هز خؤل صلال جند
 + دج ءاجيلالينا كورال منير جيلا سخر صل اذن ن اذا عافرس
 هيام انو نوسحت! نم مرعي انف نزلو طسوف صل الأذان هرضوؤرلص
 091 دايز يصفع فلا ورونلال حيد زب هيمو اذا

 .  عكلابطلاد وعل عادل تاز الاكارم سنا بوب ف صحاع
 هد اردو اوطموز عارضا زرع وكوب ذا يببصا عطوال/ رماة اأن
 ىلع الاله انو يتم زلال وره يحلو وصلصة
 الاقل ليلو انناءاسإاةرتوالضلا نصور

 ظ

2 

 م م يي يح

ٍ 22001071 

 كمونبد ماشا ةصياوءانضلا رمأقالاو نانالافو مدرس كنوز
 ناسيا ع#ر لب لك بينوتتو مالعالارس كل سال دوعلا بنتا

 ارصا ٠



 -_ ديفيو لوو تسملابومزملا الا تاقالاوزانالاا امني ىكو اله
 ديفلل كرهو هعاجلل مالعالا بيؤغتلا نالفرؤالا امسك
 2 | وتكمي هوركمرخأتلا نالف غاشنا امو امو هتدو ويضل

 اواني هفأقال اق نازالاواامرزضللا و دعا نائحالصملا

 . |[3اؤاشا هرفو تاوغلازيؤامأزإ ازالاراةيفراخت تيائلا لذا
 ' قع للدم ذل اموكاذا أ لسانا تكد ا :

 ظ ًالكاطسال تتلف هاءالار عالانا
 . ١ ةؤؤيزاالا اًرعلذ ئذئدرتوا 223011 0

 نلايدو مااعالالا ع[يتخال مل مهو اذا حد نات
 اانا ورك يرموكلملا طبل زازا هركاكز انك دعاتل اد دامك هد :نيرمخالا
 الارامتأبو بو اذ لكك فربكيل ماذا دنزك ند ناو
 ران والاب .هنيب كو عامر عمق لصلاد املا تانالاد
 ام ابا رانا ءريدمج كافرتعنإلو وافل تنال
 امونة رلاذف)ذ ام كرم كيال ديوعم يبا ضل زان
 ال :ىلالا امور كؤَزتسو نيب غدا” ءاجر با فيرس وأ كحل مع
 | لصللد الا امزمرخاو لك يرد ئصاركنم مدمؤملا زا يمتخ ناو كلتا

 : ةرابع تزيغزيلاو دم مبلل |ىزوحأف دزاماو ماجرجللا

 ش (نادبهنسملا "حال ىضامزالا سلا ءينلإ تادالاو رازالاراهنكو فاعمل

 3 . بيف /عروضك موضك ؟ذإ . الاون لن ذلملا تيعو تبي ماجر
 زلعملالا ئذ ولالا نامل ومب ماوالاو لازال عمال مَسْسحو تماقاب
 ةاناعاسنبل متاذي يامل وعرشساو ةوليصلال اعد امزنمم ناف

 7 ةيئالزح لازال فوض رادكاضياباذ يعز رح اوتصلاليل ٠
 595 دالوقرن عيونو كيمو ءدرص دانلا ذو زاكهنأل اشد اسول هتلالإ ش

 يول لا ىلا يضرم زيها ذرورتبلا يبلا(مااو هتنااقاةيدصلا ملأ
 را يا 0” جيو ةزقل اداب هازنس طراكولوروضحلاب هرإجل هنال هواري الوذاا

 يا دوو بل فونباموشسلا قوص مورس نيل اذل

 م

 ٠ ذاوتمال يشن ك فص مودلات مزال امنت لازم علوم 5 :



 5 دورا لا موس

 ااعوجاكي الر اداة رابط رعاقزابملا يبن رصْتو ذم نر يرطو
 ةروفلا رس وشل ازال ةوعل اقول اذ ترص #ةيمماع ئرزلا
 00 هالالبمثزامالا,اراو انش( شلا زو ئاكرالا »ادا مدرك تفيلعلا
 ظ عم نيو ول 0 و
 ْ ةىمتل اتنبكو ئاصلارإلا مكمل ,يعسلاو «يلراورشتما
 21 ابا

 ةرايطلاضوو هوا سل ابرك ال (اخرتل ارو نال هيف مولص باد 2

 ماقم يوني يلا يب نال نوصي هاط وبر امدجاوو ا صتخم
 ةامواخبرونس ةرورضلا مخيم جوها هلك مخ ءالا ذاك هلك

 ٠ رهن كوش نيرفر در درج الشم بوش كباب ةولصلاع
 داتا كرما رك يار عبد مودال أهنسا يخف اعياا امها

 3 1 1 وا و + ديصسا 7

 ع هضبة 1
 هامل هاولاركح عيانو دار بل !فص درزاجراز تس تكرتول

 يونوادندل زاك لزم اغناشكلالا 00 5

 اهنو يسدلجزباكنلا نال درصللا :نعالومل ماصتراكموا :3 ٠

 10 ار و ير ل 0

 لإن ىعيركبار لا قد روع اذ تر تكل اوه 1 لل
 ىخابذو ةروعب تيل لافلام زاذاتطبو اه عمان روع 3 ين ٍ
 0 يي ري ا

 7 ادق ناين وجمالا غانا وب م ا
 هرصخابهموزشللا عادل فقة دان اهكدتوايدبياكمالا اذا” رك ١

 1 تاقطلاف لاذآعمفنو ماكنل وكلا نايشلاو

 : ايجاد اولاد ضدي زها امرصخ ١

5- 



 دلاو شيلان امرادعاك فيضحو ارو وسلا طلع وع
 هبومنلالا | اش يتمرملارز دصخو شكا هرجع ءادنعا

 ذالك اع ةفلفلا وعلان, اصال انام ادب
 هر و هصنلااواويرلا)دقم لا فاما شكلا دال اذ اسرع
 ةاوضوابآجورداووعاذنسالاو ركل فج ران اتئزاءحاسيتاَك

 و م اب ٠
 نكاع رشم فو لامسلا تفشكت او لوم ْيويشعرر سلا عاناناذ
 يركن امراهزر !:نكرراراررت اكس انصو قؤانودصلا زاوم/ نام
 00 قير ادع نولص درسف :دصلا زار للرد

 ةردصلا كارما هنالك ارا هدويامد قار يدنا
 انانتنادرسف انكإل ادمان راولإزا ؛االازرشدبت دجرب مو هدم

 يكمل تمل ازعل سل مولر جور !سونانن ا دزاجح تشب ملول
 لابقتملا عقوزار رول نراول رع صم رجب ديب ةايصول "تلعن
 بجي تيب اولوناوملارانلانلاومد يذلا تسَو بكل عع

 بكبالا نطل بزار عمتل اذ نراها ابقنسالا تا
 ساخن الخلل هرئاذاولاق اهنبعر اقتل ضي اقئافال ا اغبي ليدو هيسولا
 : ا

 ظ ا عرف دارا تفتر الائازك وجبل
 كلاؤام هى ودوز اه تليلاب لبا قملا هيلرزلوأرغ ١ ىلا ركزو لازم

 .ايلارايلادزذهدقتم اكس إلا دجوزلز ركزو ابتدأ ةيزيالا
 البقو دكا مشبب كسر اذا يفراذل [ضمنؤي )لشن انج حنو
 ٠ ولادك هلو ركاب (كبقورومملا تبلائسارها

 ب/ كوننا لع

 جمال ةجوتلا املا ةلشو ةبررطظلا زك ه تبا جر]كلاطمو

 خر او رمل دا كرمي اااطموا عبس اقدتيفذل زا .نجياملا
 ريو يازجي دمتئال امهناهتردت رع

 . تكا بتم

 وه



٠, 

 ؟مزا

 را
7 . 

 لس

 /ز تلاصاٍل عوز رش لاحزم/ نا مهلا دعب لاحروسس او ىمضل لع ا

 عار اط ع4 اوكصد رغما اناورهلا نعو مولا ظنا 0
 وح محال مودصلا دوب مرزاللبل نوزسلأل
 انعانل بكا ركبوا ةبمسياون تتحتللخلاا
 ليواصل ز تين هتاا دلو هلا هجين اوني اممم

 لع دس هيزع هرم ةفش تال عال ابو عشا حدف وادتشالا
 هولصَوخل ولضلارسر ا نويل انب الام ود صلاذلاايذ

 يلوا, ينلال وص دز وصحتمجال نيل جر امرا م
 افرول! نيوتن دعب أ ملوكو أ نونصلا ذياكيولاطحإولو

 ْ ظن ارضا كوخ ملا هئاروغ ترجل غاثلا ةوبوسملا همنا
 مو ةوتل|ورخو هنرماةصورجف ةماظم ةليلذل وكما
 االا/دتلاو مدس لو مآمآ ةنلاةيدد تنل لادن جلا مزنم
 عكار دل مزعج ملت زار ماو لك هه م اولا
 فوووق الا يح تنال + ناعزانراالاو
 لقنانال جادو اخر كاكاو تيكا نو جفال اهل طعم ماندؤتعا
 داررداظلاو تمكانذوجذ دانك« هكيلف دانا تلو ةلج
 ظ في اواو من مال قولين لخ مرنوكنايب نلح مهو لوتس ل نائوالوأص
 ليعيد دقميم دي شدوا دلال رياك

 ةلعلا الخال احيينوا يشل احا جر امش سر :مصوعو *اارالا#و

 « لفو سب رلصراعانا هك

 اعلا خامل سرك ال اكيالازموصل ظازكو نرسل زهتفس
 انوا عال اللعان فزاوزكب ءاننولرزكبلو كلا كنز
 2 ةولصصٌر! ملغبإوي ,ا اعمار دإملا ع ضاهر ىذا ذو يتمر صب

 البل هذخب نيرا هدا مزابسججاو ديعتخ وهز مهلا كينلارشالل [ين |

 ظ ةانلوادا الاله يلعةنلا ءاجخارأ اقتشالا ووصخلا

 كانو امال ىنلا جزا دال يزول هدعدبضدال ل اجلع زال
 ..ايتلايراعالا نا ماعز علوتل تح اورشلإنز تدور امل ةرابلا

 . | اذبايلعضتخاو تح ا نحالككةرسكوررمزعساللا كسلا كتل

 ا



 قول زون اغير كولا ةيقلاو وصرح ملم نسالا| ٠

 ة0لرانس اوالنن تراك ةداهلالضزءاهنبعو (زغرب كا ةردصلا
 0 دوا

 صاخراعينيل الجذري الورم تعال اكوتيز لل اذعل وواروصتب

 اللا بنلا|ع نال اعتلال ةينملا مااب» دمنا ء

 تول اعروتي ل او[ صم ول صر ١ ةهارب مهنزأحو ةدإرالل

 هيوم افنلتل او هيرمتممالذاغرتإانكزل'ت!لوقزعةل فلا
 سك ا

 . | ىلا شل اووفضولاوخ اًماوام وعد فشل !هاالاك ةودصلليالر
 الاطصتبز ا ةيرشلا برجر الضخألاميقوو ضيالذدجس
 د؟ولرلا] م جهإبفو دقو انئلا خصل مارأم سلامه توب "باور ماظازه

 كما كيلا ينضم نا“ ياورلا زه رئاذو عدلا عسر
 قالت باورل رول ىلدبال ندصناطبازيرسحاعناف كاتلا هلا
 ذراع أرزمعزاتمل منيت (ىنعو ةنانجلوربعلا هير قلل

 كونأل : 21 هرومولاو ا طؤلاوهفاتتمو

 0 ل ل
 هجره اخ اكل ذاك وردت نوي روبات همي |.

 بلا اناا نال هيو اكيلاولطسزا زل ليلو قبو ته
 رة ا را

 0 ابن تتولاهفف ةنالتخالل ةتتغالااجتولارو نون
 ةرصرورذلا يد صن روحا ةعدل لصد ّئنل ةلكونبرا
 يال و هتذو تكرر لزب والذ اذ انس لقوم
 تفر ان هير 59 ًاز>ادزاجزاثرلطلا هيِلمنزج مااهالص حا

 متل ةيوبو بلاطو ملتهب عقيب

1 



 // 2 اهملا ناعرذعز اج ةمامالا فيوم (امالانفو سبح وبول ال

 دل كك دسار نقال وبر ضفالونلالت (مالانسواواما |

 2 طوقان تجرطو نيكه لهل ياي
 'قانو بفرع نيك .

 ا سو عملا يبكلادا ةيزجوءاكتايوبالو فشلا ياعلي ٠

 اهيل اعمل او كمت ةولصل !ةزانحلل كونو هروجو ذذالتخالارولار ا
 طمع ونملا مالا عيطص ازا تيونرلاو ناو كر هناهسبتشأأو تب
 / و ديضازنناطفر اضف نان وسورؤتن قر
 ف نس نوص) وص ونب امال ل وتكرم نصر ةوُص ويلا
 هب ادت وول ارمكلفرم اما تع اهنلا فلي امال اه
 ىلا فرعللو وبرك اصلا اصور الوابل
 طيور المياة دتفملا اديك ةانونب مال ضفال او مالا ةولص

 اتفالاونسز نايا رضمالا الذب هيذرووٍل سل يدم وكيل
 هنال (مالإ ببر سو دنت بك ضف ال اوكي نازل عمال بكت رعت

 #0 روت رركير الضفالازاتغلابسو دعاكم تنل نراطم اماريبكتلا |
 7( نكتلولملا/ازانرزدلا اما مت هتودص مال نونو ؟مالا
 1 ااذقالزز لهدا كرتف اناتو ةناكدتنت لان ننتاق
 ناحل هلك ذابت يدا انو ايس ساما ةمال كوم ذل
 ا لارج ملا: يول نمد رنارتك ترا زاضلا ةهصرأب
 اش زعارنالالوالا ةربككل ١ تضخحو ييجسمدل نحلل اواي
 . لك صوار يال يكدر إس دن يشل

 0 سيو
 ما قااعدرب ادياع عمل تين اجر اجو وروثن] خم وضمالو ةييؤس خو :
 . . ليل متاو هنلاراعسوع جلال رك رمل ووظعاوارمأ وع
 عذواايرزفولاك تانك يرارخوع سر افلابو هتلاآلا هلاالوخ

 ”لدس زج نالصاحلادقزرخل ىو اعرلللَياالا تسد



 اككيشنالامالا لدتا امرا دنهرضفالا سدس

 بذل لويرتنرا|ضفالاامرمدنعو ةنراقلل ؛ةكراذل ف سحو
 فر كمتلامؤملالانولو اكل اهازكناتبايرزعميسلافو مال
 آول .اطاوسق ا رصرنع ةورصملا اور اش روكالزا هس الاكذاالا
 يذلاراوقو احلا غانا اس نوكيا املا كاف كامن هلو فم
 ايلفنلا ءاييزاوج يظن الحلل ند ادو نر الا دنعو اندر عاومتس

 لن عو دنرج ماها البزنسلال موني ناصر ملاوضول ةجزتؤلا يع
 اوي ننلايدوشرا همس نامازا اهلا ائبلا هجوو ديدحيحابالا

 ( اًيدوماَنير تاماذاوزننلا داو مولا اثيونولاكرناجوهووفؤلا “|

 | «ماتظا شو رفا سدبلاونر يا سداروكتللو زوكيالاة وفل
 نمو ابنعلا بنهر انصر ثمل ايضا اهنسو ريب كتل ام اهالا
 3 از ساك ورب هاادازاجخافنل لف سوو زوكبإلو تضررملا ةولصلإب

 فكر صاع ضي ف انسلارزعو تس دك هراس اج ديب ضب بلا

 مايرالاو منول واجد رم سبإاذكره ا طاخ محب نيكطاب هيب رام يبول
 ايئارازصاحلاف ديول نارك ليد و يول وف هيرب هيرب سو عنيا رع

 كيسا زدواتشدزاسرالابنفر/زكربل (ينال للف : ةونسرأ
 | ءانسلاغإ كربلا ديل ميئلاؤمب ارالن لو تسدد أيا

 شيال يحتك رداازا حمو ربا تو امس لريفأوأ عزفناو مار العس

 درطاف دي 2الانالخأ الررحو ترجو غالودا نشل الضب الر | دجوبالو

 اضحال كلان هلاتولاعمرنعو ا لاكزملا ارجو جفل وتمر يبكتلا زمان
 210 53 قولا زوعنف اًنئل اهنؤملال زا امس دوش حوبزنلا

 ياوزشي ّيولاوذومنبف كادت الاحر انالزش الووزيا وسار ميلا

 روكي لا اه انذلاروباَبالدرىلا تركت ةومتلا رار ةومسالاذ

 ييفو عب قش وكلا واكو 2 شلإلال ةَرلايالمتم ٍخوسلا

 | ذومتلاوائشلاووريلا ديل بكت يبد «وكرلا ةموقرلاسالاو ياخ
 امنورامورنأ لا رير شم امارات ل: :ابمضو اولا يسازلاو لاند | ٠

 7يينكلأو ةلبول: تل وط ناواهعد كيادرش ام,مدنغد عاجلا, جراخ



 ياوتؤنو روب ةروسؤوسي ل امتفأاَمسم عجلا ميا هتبرستلوقلا ظ
 اوريو زمول نوطوا اماما /ايلاوساس ةخانلاءاا هرب هريب مالو ّْ

  يوتلازوكيذ سطل تانلاوسابو اش: 111111
 ويصر وال هجوسلا و د! قداكور ةباربلا عامعس ذاع وي ةنس
 و”املاراام/مواشلا وز ومتلا«:واضلاانشن ال بع شال هديتي
 يفاسلافالخامملا وسلا انك انذركانكربت كل ةياذلا زو ايجئرفلا
 ابكاتكلا .انبألا ةولصالا ويل هتد صار لإ نك ةخانلاف
 2 ةروسل ايراني رمح اباه لدلفاعئررتلا (امالضرعاو
 ملرحاولا مخك لع هد لاو دلامرجسم اماوزذاذ تو انل ليفي لل راص
 ءزيالاانكو ان مازكفز جالا شن روسبلا دس يوت كارا كدشو عيوبسل نود اهب راعال اميز حرجا اذلا:لام وجوب ادن :اعاجوب نك

 ١ ال ياو ٠
 عل اورصغلل ]وم ملأو ند 1

 با سو 5

 مازال غار خورطاعس ب املا
 الرا امال رااشلت تللزملاة اس الئاقراا بسم مسم بوكلاراي نا نيطدو

 زي ماندالذو ىو ةردف نلت مضمار اذجبس عا لع
 1 اا اك دوج ةلافإ

 جاور غم انلغ دمي ابق ار سالا .جزولو !,ةيرصعتبس
 افمزل تاور لنكي دادع نما[ ضنؤمفدان اكو عاتي نأ
 0 كرار نم رلمتلا عمنوتنرا عمم موتنا هجراعدتب

 ظ ا و
 اخ هامررأ انيراول ومد هرصرل ملل ا حس ؟مالااق أذ الاقماليلإعا

 2 0-00 رضموا وسبل افلا دبس

5 

1 

1 
٠. 
 و



 ا

 | ةياراورضت ليا ابر مدار وعلا اد رشا ءاونج ضو
 0 "2 افاعي لالة قلبت بارتنر ]ض قتلو ءانا
 نونا زيلع طل رع مومل.قللاعطم لد ا :
 اراد اراك رميرجوأ دكت باور وضور ولاد ميرشلإو هع
 ابي ةريكو هوت[ لعالاَو هوب سام وفد ره أو هو رجم

 دوياصال عزو عركرلارنركت هسا مورلصافم نأطدوتخ

 ةلاوكلاذ نانيطالاءاوهو ناسانوتسضايملإو
 دعب ةهفلا ذداكيوتصم كرس . كك: انتو نارا بتك عه ْ

 يغازل: دليرج ناشيطللا ناذ تير جيم لو عركرلا عازل عفن

 - تمارلازكجج وريد كما ءالصاخلل ينك نب قولا
 عندو ظفخ كرد كي اك يع الآل ربك رمح زمدادفاو انتم

 عيالك ناد هج مويدرلجر يو ل« ةحالنع
 ضيرلا رم عندا هراديدلو 'نح يغتر ايسريَتلاكالاضهاخ
 ازد تروا ودعت أل ودا حنا

 لروباص كيلاوا راك زعل دي خو دهلحربرب رعطؤرهتل ذاع مبا 7 دن د ادار رو رسام يالوسا ءاكالياو لازال سداح تورو اب ريجل ضد مورمتا] رض ناكارلهل
 وص ضع اوي

 بوعد وان فاقت وم صر ال الع لجيل ئراخلما 3 0 اوما تا نط روصع + ,رغ مى يسانرمآلا اع
 دال ايدح رف

 ريع ردد د: ام :
 ىوقا تناكن او يجعل مدن لع“ م
 :رتورقتستور رحم لع وساا ندالا#ءرع رج
 زواق كاذ فسار زيا علا ذانجب نسال نارام اج
 زاخو الار حيناًلا اموكو دار وتاب هل
 كارب ا داو لك ةرقضاقداهرون 2

 رواه يحول لم 7 ١



 1 رس ماجا
 تنال ءاوكألا ا اجل
 دال ىزاكج دوز ككاو يور دع :ةاحيناخد وم

 0 دله جوا زنعز رجعو اهرحوايزبع د
 اذ اهيسررهتلاو حتة رجروظم انو>ابهكوزلككحاصؤف

 0 نر بنو وويل اذا وراد ةلغ 79ص نايس آ
ه ع أو عوكرلا نا لع |

 ش ا

 الامال ةيضباولاّعو مقلزلع مولع هوطيال ماةناوزنولاب ا

 كج اسما زلط سرر داغؤ»ضاإكهلاسخ
 يتيما :ناناتفيت ف دوفخإل دع
 اليله ناكذ اولا :ئزلاجرك امذاادجا اون الرع

 ٠ "اخترت ماذا ليقود دانا رئي ىف املا حرج الز 59

 1 راهن وسما علا تكفيك. فول انادي الزاج
 "زق داف اطمن هس ركو تقمسشر رنتي ور ولا +
 دالمالإ لن خت افوعتراا وختم وكسب
 ارو تحس اع ةطف تادف عدا داي جيب ا ذهذ

 ْ: 0 الهه ليه شيفا ذا هد[ ةوزصلا ا ناررقت 1

 ظ او و اتش شبت داكتيضفوؤتبا 3
 000 23 0 ا

 اريل !اطشلات الشو ظ
0 

 هقانتكير كاذب

 و اياك عازب دست
 0027 انكار واخيإلا بمالك زعم سلجم

 ىجقرالو 2
 او روني انلن واو ميال ل

 آمل السلا قي داما ةراشا يد
 0 2اس ماسالا ىةرملو ْ
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1 

 فوالإ وكر ماري ياوس دلو مرو اسي لأ

 اورام لقا دل
 جوت قيرلولو كن اهنالا ماض كيبالف قل مايشل ليج اهلا
 ةرىعلاإا دوعلا نال .رس المش توف نافل عخ
 دوغنلالب بالذ لجراعد مقر رق داعيات الي ششكا عذرتزيظصالا

 1 حير منيف ضرت هوبَحال ا ةرعتلا |نال ول ص: كمل كوول '
 كراج ترب امو و عازبلا فانك ب ريشي موريتسلا
 تول بع اس 1
 دعقل ناك معب اينعباوطر مشع تدد وامتد

 ةرصؤاررب تضل واوبر دوعس 66 هو انهلع ناتدمتلا
 لقال سلا ةاكربورا در خول | اهيإ كيلع م١ بدلا تاببتلاو
 اويوريغا رف كاريس ذرسلا لالا ريشا ناحل بلاد العر
 مر ةوريلطعلا لتقبل اقبال يشتد وبو نيكولا
 عجاف ينق ساما قرمقنلا هوجو 2تاخالا تم دكلاكا

 ظ اين اهيجتيخلذ كلام رحل رك نال تاجا
 انهت!!! دار !ظافلالاع رعاوزمههلخقلإ
 اقوا صرإ منيا تلا رصعورزنم الك ةلصلاو
 للا باسل اىرهرل ا لاكر تعدال ليد دل لجو ) ةولص
 لتر مالاو اند اطش دوو تريلا دتيثلا نونزتكألاو
 0 رجب طوالا ةروتفلا ذى انه إكعمتشو مئاصتالاعالا
 اًةرصل واني نيلوالإس ادم نيمو ةرلصلاب
 اء ارو تكل جكس ولا

 | ناو اهكري ل ناطيوحدل اذ سدلسا اورو وبهم دوختبرع ْ
 ” قي الوش نجلا عمور وم رج ىلا ناك
 هسا لوالا مفاد :

 | اهليدارا تس معورل
 | شارتفاور يشكو ا ذر رضاك ديول
 الواو لس انما - طلو زوؤلا كه فدو كرسي الطي



 ماسالا 4 7 000 لسا

 ' 5 0-1 اقدام راجارحا عضوول

 كنز ميبصولا مرعيذ ءاوس نامرولاو نيرا دضو لونان
 سلا و درإد وا ذاذك طلو هو طوسمو عيسي زيت لير لعل د
 ظ تالا مايل خر اتحادي يراود ١
 تاو ا سنحت ىكر ضودؤي امردق ديزتلاولع ةدايز
 0 افوةربعلا_رثتلا يارد ايرزص ريحا ةدعتل [ضدارفلا وا ارم
 2 ةلفواازه تلقاذادبفتلا لعّوحبومر لحم نبال معإونل

00 | 
 اًمارقنال نعام شاو نيس اح تاارق ىاازهْسلداذا اوك

 ١ اتشناروب ملو تارقو اره تعفو ا لوقو دوعدلا»لا رسم

 ببيسيِسيِخمِحٌ 

 .٠ مييوويدجووب- ءويب ده < <

 ٍ 1 انو تباثإلال ل ملا ال لورلا ديرك راسم

 00" اتانعانسقوسلا بالدزوثلاورجدر ثعرصوطلأب قلما : ا

 00 علل يبالي مان هك ار ماا" ا

 ياك رول ير دا سراة ض ظ
 ل ضرر فما ررول اضمك تف يجني مااا
 لا ثتوس ولطو اربع را ذا انه مارت ساونا

00 2 
 7 كارلا وانزال نعيد ميو اتشلا ظ

 لا ميار ال ايجار العر س اىروير فيلا زسور لع )لما ظ 1
 و دوك وفي يزععل كارم 1 ميرال موارالعتكرام ا ١ ٠

 هيكل وياج رجا ذاةيلعايجلست كولا 0007
 | قم 7 :الونلاع ددزساملوا أ أدعو هريسؤملا و ”ترعووتوعرب ووظرلا 1 ١ ١

 . 4 كاعو اضل ذو نإ هي اعدام لك( 0 ا

 1 "اك هزل نوي مو ناو دادالرع لوداع هيا أ : 1

 0 يوان امها وني كا نم مهردال دنع ظ ا

 ا

 | ”ةكسانتا ةلكال متناول تا هلن اهل رنجت يزوطمطيوعلفتنا



 ْ 010 ناازسا سا وقع ٍّ
 ش أمر رص ابر ةياق دعبل ور افالم خام

 : كو ازعل ارح امتع يزاد وصولا ةولصفأ
 تلا ادرس ع لا جرتس ارت 1
 يوتا انواع اي فوال داتسر راو صلال
 27/بالبن لول 2 عسا ع تلو سياراتي عيشنر ا
 ظ11ذذذذذأآأاآ آذآ
 زكا (لاطَدد ام ذاع عب تلرئاءالغ يعد ازامفالإزع

 م وللا "اع بن هت ز دصاف اطر زو أ ضدرجسلا ]
 ندم 0 1 2ايززضر الز اش ادام رخال راما مدمس ينك ١

 نقرا وس ١ يضرم اير كر ارا لروصن ون اوضم
 اد /ةيلو لاو لاول حازلطس هزدصل ا فاض ا مصاب را انا
 شلات فدا تازواجلازاو نصا كويز الا كرو

 زعانف اور ضياطلالا بسر ضلك نأ أولا ب بيزا ٌءاماودرص
 هلاك وانام نورا لم الاف سينرتلا راعير بوصول
 خور سوبا إب ب رع ار ارولرصل اهذرفي رخال و

 ْ ميا 2 ودارت يورشرقرتف هريغاناف ضر لوقت
 ارم شايب ضنازاعلنو تالا تعيع اليل واصلا اميز ١
 ٠ | ةناثلاولنزاؤة راك نصولا كا فارم عشافرإ :افاامفالامأ 00
 . اكورد كور نيبو قرات راقوإباسأ 0

 ا اسد م "عيال ررجملبوو الا ناف عوازل غاز صا

 ظ لذ ونمو دك ايف ة ينل هلة ياسا ابا
 . نىك لري ردن ايفر يرو ئولولاو مقلاة هلا 1

 يضرك اناوالا ضررا اناث درو[
 | داما لخالاررواو الهرفي نلاة ره لينا يللاةد الرع ىلا
 ّْ روم رصا, اين اذلفامضوالاّجاد امجاد ارزصو سرا

 قر ةصذ والربو انافواكم ديل غاوي الشور د اورد هتوننا

 - يبي هر يعب ميو 201 عميس 1
 0_2 7 ٠ ابو



 ا
 ا

 ا
 ١

ْ 

 اوي ونت تعد ب, ف دي

 ١ الزجل يزل طفوا ةغص دوو فوشان
 ارزيؤنك اشي اهبو راش /زنةينم اع اوال ازاوسصنلا نال ز مشل نيام

 رتعتبجاو بتل اتمنالك ةأونابق هر[ لردك متنا رضلاذ
 ل اان

 1و ال(بتلابزت/ نال طبي ناق نعوذ ءمدنع جاو
 اني و ا يراسل ار لئامب نزال 1/1 يرام لوزن و جس
 "ادق الاف وق تالا امرت نيم ة يرن رددص مكر زا
 اناناث يكل نحالاَ اووف شاعر ضان انامل( عا
 سلك نت تبطل الفين اناعآو الندم وقير وجتعإ و

 1 0 ل
 ءاطرجار بتاعي فزرقد الفال ءامآو باو
 0 |صور وصيت اناعروصي وصوم عليا

 00 ديلا

 و ل أل اكل اعمل ب زغااوماشر مالا البلاط َ

 نبا اع ؤضالا ةرمفلا لوي لإ ررق ماتش الا

 اضرب برتاادك عا :انيذ هربنا شيز ايف رسم»
 انقلابي ريخاو درج ةيفالا هن هطلاو نيوز ورقم: و
 12مل رايك دوست داراططالراتقالا كوب نيج
 نيم فديتج ازيرا وتلا حس بلال
 ١ |دلاعيبيزواسبإ يشي اهصش لهي اروع صدام ورضلااب | ذعب
 نط و لصاإ نول للافن مدعررص اه اسيمئرتب

 | تيدحْضم اورام امّزل اهكردعا لو سيفذن افضل الر ًايخالالعثوا

 ١ ارك زكر دن ولصل اف ؤيضلام عوزتم الو ضروس

 , الز: نولصأ ندب دنا غرس ان يؤجر زاليت يع يزرسلا
 //وايزلازاقانادغل اف ريلاطؤوناارصوت الايقو يرن عوزغإ
 ان الوعل, تن /لعربفب م انالدكب لهو صصلإيوزفل د الردوق

 أح هز دصلاءالوقلا هال ازادتس كوتا يخجاطييرازاوكيتفلا
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 :دوزاللبا/ةرعرملسس مر دزعؤراكالادعاع اورو :و ولاة اكمال
 ديال عد السمرا هللا رابع سالو نبف ةراسو د يع وم
 اوانسبالا هر صعاب نجر ابيع رمال هرهضارب زري جيبة ياسإ
 ظ ةليغملوالا زب كايلونراذللا ناز ةلنغا,ىتلر يع رز الخ
 داوابلاوما لحي لس تالاننامر عامل ]لوببالزبكد "لئن وائنلاو

 اون 0 و يلا اجر وعفا مئات اررعي مهبنت سنار اسنين
 مالا زراف تورك تولص زل رص ناي ززطا بل نياك ال
 ةييرالعا واللاعب زانججولورر فم اضبالا ولو مفتول

 نيلساو دوب رارغ ناوروردو رنكو ىييبا عزف ناين كلن هذا
 .هتار ري وان[م ااا او اضيالف دار تلا تعج

 ننال امرلا و انوؤنلاوسو ”لئمخلو مولا امر اطخرإراو ىزيلسلا | ١

 ةيزابارجاو,دتاطفراوبابانلل مخلي الفضا
 هس درو راقت تلا اع جاء اجار لصلرا الو تياغو ٠

 راكد زرع سرت سرع فق اطر ظنا رت ودارت شو ٠
 .كان ويسر جاف راسا وروالو بلا زبد دول د وتد هيكل |
 | لوطن اراالو امرلعو درج يالا ثنس اهيابفو ٌقلصلاب
 ١ ه2 مكاتب ازاو ويك /اعيسرترلال ميتلالاع مرج
 .ردقل اال ب اعادتخسالارلاو زوالا يلا ادري الكس اومدوعق#
 ان هصشو اصف رنارل وز هرب فدا اونا يشف

 ١. !افك شار هؤلصلاغروارسلاءاليلدع وقل سو اسوا شتلار نك
 ١ ضاوتلاللرق اذ ال بكا زعتر ينل ل غاو طش رغلبلف لمان ان
 ١ ةيدصلااوفاريرسل نول رالٌءاطتلا اوس دو ةربابجلم تنمو عباو
 يح خيي الا لعب بخ متلو زلمأ ايدج اسفل ذكي لاول
 ةرزلالا "در ار ئتسف يف فو ءاضمز !رمأ الو دصل العتاب

2 

 هش يف نقلا يفي ار وو ىدا ندم اال ةولصلائماقرقدذخ ا

 تنازل ] لا ا. نين لحج ةبش مع. بنص كنعد دزبن



 ٠ فوز انيئاتخقلالو 710 برك دالل او اص
 يلع ةنلازيز زر اوتطإ أم ذاع ةاررةلاو سرفلاو فلا
 0 صلاح ول نول لازال
 متو نوم جانص نا االاد الاوؤشملا انااا 3

 ونص الميت دم نيالا غيم نانو زو عاجل يباع اءالاؤتيل
 اج وعر دار د قتسا نبا :ظاض راو ةلكالاز
 يفز طفل تاور ربخ ناؤأإ اناس توام
 طة اسرار
 7 مليت اوؤلاارارجتأغ ةرحار زم اورهاف ا اغ :

 كفار عا صرب ولا دوزعوزشملا ف تؤول و اوحآ حا اع
 ادتنوزير فولو بخمس د[ انارزر ازا كلان فلا 3

 نقلا د ام غي اضانءالاباع رار 0
 رين 10 وكن وقرب الار ذا [مالاو نسل ووو 7 1 :

 ا كار د]اوسارتا اراب را: نيكل والام | ةليجار 0
 11 ا وتناول لكلا وا 1

 ؛ تيتا :ارالءررد ع نويزْؤعطح اعز يب اصايل ار اب 4 نا / 3

 لع وبا سكس تول /نيتطتو بازل قبال
 ةرتور لاتسيو مال[ لالبطاويدن|[صص ال اما

 . وكرر ارصو باسل زعول راب وبار ا زاوصالا 0 00 ١
 زال طرز ولك ابزاز ةلاقبدكل ماوس لشمال 1[ رو اوع 5 ا ا

 للاستاذ نلوم اكول اذضاًءاضبا نعوم 0 2
 ١ توم ريتا ييسر“ ف
 ٠ | ةلفلاإ ارك صقم ناَغرنَ نقارن ٍءاو شل رافو/الدشملار يوم اب ١ ا
 1 يدور اب لف تبار قدامي آلوئزو الا نات ناضل ]رش ا

 3 واظن دعيج ذلة يتنازل ل 100 :
 كوالا اذ ”زيدال لزخالا ار لوأَذ ىلوالا د طلاوزتلو ىروالا ل0 ان ايل ١ 8ةفانورداةزغما لف حارا ستاد ل رو | ١ 1 ً ةاقؤدوولا/واةررسو ل اسسالا 1 0 0 2 | 1

00004 5 17 / 



 تملبر يتسلم أذ انزل .نيال نلاذ هولا زيا فس فونت 3

 ساو انا 2 ب يااا يرانا

 كرديلاءاور ا ءّس|نالو السا باتي اقرا

 ل الات تنز يت ميلوللا ورام ورلجغكفلاغاننمال عاهل
 4 عيب فودلو نك بتعاّيواننس نر اوةفالوطلال انين

 خايب داو ننزوملافلاظ راف ماييرع رو ربا ىسيأو زكر الدإبا ٠
 و مه 26 [/هالاؤ

 ا بؤ اكوا الم اردصلا نرش لولو
 و م راو رول حافلا | ٠

 ءاقز ووصل ]لة رووا تتم ركو يشن اوريقي ال حاولابخو
 تف انداو نمثل ةرومسو مش موي !!ةونص د تاهو دل يسم ردت ملا
 امهر خروع تيكا ضع ارااز انطاولاف قابلا يضم نكاناو ني زولصولا

 اكل منيع دان ادتوابطعيمسب نوكا هاذولاداهدركما جة نارو ء

 ماسالا مام ولع مولا اهراس بعت و بارك ةرصال ذأ هه ةئيمشت اف

 كو نمو يوتسلا بع باطح داغر شلالهاركزاذإو مناور وتساذ
 يطال لازلاةأث مام الاوناهراكرلانآو امي انمالو ليت! اح

 حل دوب تاتي كسل اول ؛اذأز ااا امل متل لطةيصرآو أو تصيبو ند يسب قلاوا| 2
 الع هيلا عءاصوا_مطخو أيه او ابيل أ امل لؤرأف تنسو
 ِ لاذ عتسيلاءلزع نوط رحم الزم افذ :! عمنا بهرق عاف

 اج ذعر طنجو لونج :مانر نشعر ما كب زاب وفول كم زاك

 0 اها ا 0

 3 .ةئواتتإلاناواقط ردها طمافش يشار قيعواعتل

 . ةقكناروسروكيالا هر نال هاجإ نبال ح انايح اهواز ارت كش

 . نازل لذا :ااهتاوتل بهرتل داغر نامل ءازراو هصشو مكس

 ضالقعال انه مهبإزع لاي ءسلاو نط انجاو تنال وكل

| 

 أخذا خ

 00 را

4 

3 

 1077117: 1 زهد و ص



: 0 0 
 ماَضاا الان اجامئ ورد لها ركولو اهرإ اركي يلا بس لهون أعم 9
 هلم انف احصوارهي غضا دنس لمجرد هلالي افاد 6

 0 0 , 0 و داملا اهيال ز :اذإلا وَ | ل

 و لانا عيخيلا ظلال ماهلاملا لا 7

 ”تالاف او اسزاو |ةرواناو واصلا و سدالمقلك وجدان[ نبع فكاعمب 1 ا
 ناك يبا حرلخا عوده رعياذ يشل نتجاواططسإن اوم مدشسا

 ملسلللع نلازاىور ام اكسمهءكاؤحالاف فاوواش مأك ارسال عن ندخدص 3
 قحالافضاوواش :ا ادااقخ نسال ناكر كلوب لوقت

 . | مدسنإلب :اورايزتلاب ةاصعألانا يو حالف نس ورح 9
 ظهرا ون نطتالاق سور شل ا فراهلا-.جوزخإتلاب نص غلاف

 كو برز لبس فانك مااا راف هاتر ل ول
 دابا ىكبوتلد» لوم ةدلؤ زل دليم 0

 لاعب داأو بورال منال ذل سافوزمها دج هال يريدان ينحل" .٠
 ىاعدنم و ابلاغ ووضولاب ابامتسأ اعردقبالو هنن هلضلافاكذترماو 5

 3 ندبة يبا ويلذالادلود الصاع ركرا ةجواصيزكبالووعواص
 9 ركزوا فرب فلخ لدم مادلإلع لول ماك يزاحاومدن داو ئليلعا

 ىو يزف عزمضاةردص مرسم ادهني ة وسلا ملال

 0 (بق نيولخ ادحا نزيل ركدحت اىنلا "عاب هوك جاهل ةدزيبككاوا

 او تو نركم فرار القوا ىكيوعو زصئاهسنو

 مناع رهو رهط فني سلا متنا
 ا السني ما



35-5 
 2 5 ْممَسَتَم ةنابجاو نولوفشم (افطلاب بؤملافو

 قئيواضل ارورظل وضم ف ةحارككا "ام عب انوا اا اوكيوف
 هماقاف ةن0 هروح دابة ص معدل ال يييويدحاحا
 وا و :راهرلا ماظل مالا ْزعخاَنب الو هدم زع
 نرتب ام هدوعس يقول اوط اكرم "1و (ءالابقع دنع

 اتساوزاج نلخوأ ناسي ذ ةضلو هوحجسلا ناكل فوؤولا يضوسب ةربعلا |
 نكز كر ماليازع هنا لح كآن نو تسال الاء اعرف

 دقن مير هلازرلو .وضولا كان دنع لطم دا تنسون دلو :

 نو يذلال ندد أسس عائش ال 1 ايزساخ كر تفوز

 موتلاو انعاف نولصرماةيممرنال د نعاقب دبوسي تحال ١

 (امالاو امال اًنعاف مولا فورا لالالا ذاع اوت ال وم دعو يوم ومو بق هن

 ...د ”يموبنو ةردصل أصل هّرح ناش هاني منسو يوطسم
 14 1 نلح بناجر حو لهل ذامماوتسااللمنسم لغتان: فرم
 7 3 ار 0 ءانين# لامس دنداذ نبك ق من يرد الخ

 ل 1 1 0 .ةادمدلا سطوصن ينتزع 0

 ا 1 7 نشل | ضتنملا ل غتملاءادتد اكدالذ اهرذ اّنل ا. ىلاخإ كد او يزبك, ىكص

 3 0 1 1 وزانسور انال امن اضريؤملا 0
 1 راو لوزجالألبام حلو دنا ذر ذك لد نيكل مزاد دذذ عي

 ءالذ

 00 _ لا
 ا .ىبنم/ ضن جرد اوتاكو اال انو وؤتنلا 1

 ا ا :رهورحا ميتلع ولف ةا ةاملا ال ّتصوأ طار حالو كر خشسالا را 0 , ع ا يسسنلو تارإقع هترغالانو
 4 17 را 0 كيل ادت لزوكالفلمننلم نا تملا "ناو يت زالف هت
 7 مون عدرا لوو يئاةاليروزمي واط ِ

 ٠ د ذمار ناطلاونسا جب نينو توا ساطدارتشاا 0171 رار تال نزيف دنوجل ذو نرضلاطقؤنلاانبامنغذالا 74 نول روسو 1
 كلر ا ا ل :زذاذ تقولون تنولاف تاكو قولادم يامل دنا ظ

0 
 نإ 0



 ا
 مرج مح

 و دحم

 - انا مح السا تينو اكس ايي
 هريربزرا وهز

 وت ازد

 در دروب ايوطتي وبا بولطمر اصنخا
 75و

 رك اسرديمد لك وسو

3 
 0 تل كي
 لشرف ا

- 

 تما

 ُُط

 رينتبالام تارا نردصلاة اهو عز كولا 2[ ئرغ تااهاذا سفاجا ضارب
 اداكجتزلاغ طعنا ضل اي جتا: :افيمفلاوؤلاكأ "- 1 و
 خدود عل ذا النشلا ف كدت وتلا را 0 ريو رز

 دريدا و (هلالعزشن ف ةزؤلا اذ نانلاو فشلا ,اكت فاول يلا
 ىيلتفالا اهلا >اراحال ذولا ذرمغتب اذ لبان اردت تقولك. 5
 دال م ءاذّرق الالاح يعاتا# ودسلالمككت انلازك 3“ زالننللاو 7 4
 دامالاعبت ةركصلا هز هتح دانه مصب مال ماقام هزت | ذر

 دانا ىلا: ازحتللا ةديتلاتجورةنلا اتا
 يمرر رفا نحص ليف تيك ة.[ نبل ايس وتلا ع 5 7 نأ 0 95

 | هاىاب هان دقاطدأاو د اعاو داعانب انحركذت يمومب ةصاجرأعا منيع وصوت ءذدخ ا ماياعدشاوادعا | يذ#

 هن

 اكةيزاجو تعال ةلطرامامذالف يببمالا ةودصايآواهلعفدفلا# | .٠ رولا 00 نالغي اعلا نودصاما ميوخص ترش ىبزالا مَ اًمازلئتم 6
 راايلعةدقلاجم ردت زل ارتف ايل :لذ هن ظنوكيد افلا رفا عراف“

 : ةردرملا]ك# تحد لاَ الرف تدسد : ىبزالااتاكر دائم

 ةمدحو نالخاسسالا يبرخ لارض دجرتإ يو داقيمع

 مدلحالاو اويل مهديرحا نا يا النحاس ا
 ايلى ملل ال يتم الان احممل هلا يذم ورم رضفالا و ا

 :مدازالعا نكد تزال لا رابح عج 4
 تازاجنازاص ذ ةككالئالاوم "| طورشم ىردصلا ةرسف ةألاع اياكم 1

 تاهياي نان زال نكواتلا كو داءاصدسفال خ نك« ءاولا د

 ١ | تةلبلز 1 ايبا دلباف خذ
 ٍ 0 : م 0
 | اناكراودوعتو عدككذامزودصز وكت لانكا ددسن علا انني
 ٍ يصل وكوت, ضنال ةذانيلا هرلص هذلراحناازجائبالا يئس
 . ها اماما مدح يلكب غاس وان اصرتب ةكرتشم

 ايمانا اهبو تع او مالا هب ةكرشل ازمتسش ايي اهف (امااعمل |

/, 

034 

 ل 555 2
 ا



 | ضد كرز اذ اك يسح موكيدذ 0 |ميدىبمولا

 لزعا هناانمداو .دايئس اكلنا ازلح هزاكيضم ايفا فونحالل ذاك كح

 نانو فزولاو هيوتلاورربلا:ودصل ونورا انننلاو
 مو جرب نالزياحالدحأو الكم ذامزوكر اذ دنس ذ يأ
 نإ يمال السك اهل غون ءموزذ هومتلاالاوحالاذ دانا ا

 ةلاناكزو لاا موتي مرد تدارك اهدي بوز لتم موتنا ِ

 ةلّومل الخ اروضٍتب الو رىانال نزل خاول تح رجتم امتي جزبولرتتتلا |
 غافلا عيورتلالداذكىرخل لو دتصو ةدلاطم ةلبلشو نيكاتوجذالا ١

 دهبال ةورتلا نوال اهون اياست يكل وسلا

 يبت كدا تازاحلاز اذ 1ظ1101 17

 اننوضعرزاج 3 رهن هربالاثابطسمإ كوك المعلا

 /لةلراكب زازا: ةنانسا مانجو لظلا )جوا داوول ختماوضع
 / ينتاب كلا قاتناد نجلة القوة وصردتهندض
 تذأ :اهرادراَجِزَع اهافمشمإو ؛ملعاد انرهدؤعلا) د|مىنلااععرطسو

 دانا نت نارتو ةردسملاا ذر دك رووا دراونم الع ايسنم
 ا او ةايرتشم لوفد لوألا اطرنلاملاةراشا نكرر دو لو قكبفدحلو
 عابس خلود جالا اور لا اننا نعد انوا حائز

 الت لو ج و ا

 ةداشنإل ةالح اوت ووسام هلوقد نفت لباتم معن
 | ف لوقي ياست ورخام ةداشس !متمحدد داو اهورسانلايادالا

 جادت مكروب ةلظراظاخاوتس
 /تزاجات يت انجدلد اك لا مياهنازسو طال
 خ اكمل انرّمع كازاحالد 'شن مالا هيتبو مرنبب سيلا لالا اعزاز ةوحص

- - 

 «هةيئوش اشير. يقام ببت بن ينل

 : 0 عضويات را ماما قلب الودو احزان الج نونص

 ْ ظ ولج مزيط أع

 قلاب مرو ةرحاو ةولصانلص هلراوزجركعندصد.ضالفأب
 : كو رطما ارتضالا تف الدلال راكم نص ةدجوزدجلا ةولراع

 ١ كياوهوربكإا افراكوالاو تامل فيستا

/ 
/ 

1 
| | 



 با مداوي دلطمعالاف كررملا ءارتدالا دح ابك ملكت 0 7 ١

 : اًريماو ارزالا عنب الدا ارلرزلاو و تيطعلازيراح دج كر زان
 ١ /ايررتو انباءانشالا جاما يقو اين الاوز يتلا وريف نسا عيساولا

000 

 ًاتتاوائنن قونصملا يزافيو نص تنراخ؟ ,ن ايل 2ذيغلا وله

 تملا نال ايياظ دس معامل ةولصلاارارزع ابل ذال
 الف نب ميزاواالاو ءادتق الاوان اهي (مالاناح ضيا نبك ئبكزاكو
 يبو هراد هىبب يبو زالدارالاع مقرا لفصادالذ ماد زال هدنع

 هرادو هرار عطس اقرا ءارتذالا عتب مالا )جلع هتشياورجسا
 يبو روجسلا يزال (الالاحربع فضي الزنا د وجمل! 2

 لفت لرجسلا محلا انا نلت را سلا هراد جطسس

 ادع اذ الا ءارنَ الا عصي زم. اًعادنعو :اكلنل يعلو طياحلآلا

 ظ دبش رار خب را تس نمت ل عضاذا ممالاعنملاَو (مالااجيع 5
 ربت انج وكي مرسلا تيدو] نسا راك ءازحوكباساهشيعو 222 .ررا# زال

 دجالأ ولا هل عثررول مالا درر انما تكد مالا د «[عمالا قبس 0

 -ةلغماةناقلاوا ةبش "نذل اةروالا بلملاربه ”نكملارزن هكر ار :| اضيبوادر مثلا 0 1 0

 :ابرسقالادعب هدو ١في كدت زيزحالل او تعالافمذلاغلاو برأ 7 3
 اهثرلا ظافر عناجو اًمْضَوَدو يهزذ ثرخل : سفرا والا كل اذ مال كرو ا

 اكن النوا هول هك ال ره قيمز[ عيال ايهم شخ 6 20
 هلل حرج كج كنب نات قوبسا حاب نايسو نام دصي كرتش مالا 5 4 ا :

 ةنيح ةدوص ءانتقالا نرجو جمالا عن لااعلم اناقبّسح ةبتنح رزلا 42 َ

 تلابإ نب زج وزنمل از هفوالا هت ل عمل ابطال :يرخاعت عع 0 ا 7
 ديو لَويو ديس اميري لا ؤولا ف هال انلرزااذا هب قبض نأ 20

 ع 000 7 ا



 تسلل ةتيطنلل ايمانا غم عصر أو ككتد هزنلا

 اتجطارسطقو تولصؤاندسس | امانا دعت
 معي هل سيد

 0 موتا ف هيام

 2 2 هيرو 91 ا
 هتلاي اما كرا ةانالواآعالوررمساذ اوهسس ةرهسر اوببسالو ةداود

 ىرّيملل يدان[ لاو تامازم نمتدلشنلا ءاطنجلاعو ازال ضب امدسندت 01

 ءارداول ترمس وح ءاهزإ ةللاقح ةوقول صلوا مس ووبلا ٠

 "ف مكر عطانا 1 روش صناو .ىيتدرم دْضُن (ءالا عينصا

 هية :ج افلا يتمالك ]ذو ىرغشلا اظنلإ «يتمإردص

 توزر عكر در دلو لو ةولص دنت اممدحل غزل كلزولو نول صلو داك

 -ينهائاص 4 تالدرسو وسو قانا قود ا ص وبرالأ

 اسرال: مس افلامها فو عا ةهئيايص يات ةيص مررنا افشل
 هينا فنلاب ةولصْخاعضسامرالدررشنتسالو ل ادا ظنلإ ةوتصلوأ غب

 جل ىكؤاهتلطل زال درفلانهزمرب الانبا عاهريغ رح رس عاما

 3 ذامداسلالمت درهتسلاروب ريتا روب نر /4ولوواولورطنس اهجعورع

 نار خنت برجر لو ودهن ةنوودمسب عيل تفرعامل ةولصرب ل

 . دحاا خوكرتتللاةودص دني مالأعمال ا :كمولخ اذالفت لك اوما

 هيوصؤاعلاةاذكموتلا ريما عذتعازحا مدئدمان مالا

 ميو زتظلادع يطب: . مجدنا دبب مضايا

 راج م د او مولانا ةراشمالاب لب ىزلاغصلا»
 هاف فل الهنواج حولت مولد بروم رخام اىملاز

 ا رشق ةفداةعلاع مالا مح ازااك د ةباور (مالاةردصؤلو وتلا | ' ٠
 اة زي ذا ضادباووقمال ريسلا#



 صوتو ساب [قاي نب هما اطوتت بلاخادل نمل ذالخالا
 مروع صنم لية ل ئزل اقام رووداو رمال
 ذر يدر دوملالز تالا يخت انمي ذاق وزنمأم وساع 0
 اكروكالاو انش نار |.نفذ رحاو زاكم و ةردصلا اد اراخلاش ادي ميثملا ةلقدوألا
 1 َزقالَو طرح قبس انادي هما كراك اهطق ناكل دا اكياماوزجلا
 يطا اتس هاا ةزات از

 م نال مث: :الذوال او لا الراشلا وجولاح
 ءارس ازال امامالاةولص ٌغامرشتولو ِ زب هل مني الزاقوبملازدمل

 155 ميلي (رسم مزف مدلهتناإ مننا لذ مام ابقل سال لربح ره + . را لان

 نشا نال وزلا سلا ضير ميكو عوكل او نتمتلاول صل انما تولدص
 يع تنيلخ كر دوا: والا «مالا واعد ربعال ال امتولص
 اال ماك ماولص تدق ىلا غانا بار واول تبلْحْولُح د نولص عاود

 كس ارع ثرحاوارر شادو ددقد ردو ثرحلوألا (مالاوأ فس 2 ١

/ 
 دنياك راوأ الخال وجولة طم

 لا وص ضالب ودا ءنيفلا ةرمعم :رقمملا ال وبل ووص ١
 لا تجتوبملاواهنباواوتجيال مازال دنا زودصرميشم
 شل زاف مدلسلازهسؤجال اكل نالخيدسافدس انلالع هلا

 | : (جوراص ازاذ ةدابطناوجد ةولصلا اوس . ةيونبال انهو قانم ش
 ياو ناوزيغألل نام تنس نككو قوم اوه 2( يؤ مف نددنب م
 يملا لب رطل وو وسلا وطلع: ناجل ارم
 خان اهتامود مال وطان اذ ربل ]نريوزفلا نيو رىعل اثرخاو
 ا , هدا التحال اًنمال او هاغ آو رونو رول ندد
 5 ةررلا لنك 01 مغر الاتحاذ ُيضو ضقنبال
 0 و ةروملاروهظو 0 0

 طلي سدر اذا اهنبلا عنب نغسل ارز وعو | ةأملان ظ

 0 لو قوبلت نيرو دق راب يمال ننصقوبااا



 يا م ا يع ع ا بل '
 ييمستاو مل الو لابتأو دزب يب اذ هذولي ايناجو ابه اذ هوزلاو

 ظ ا عمت ارح زودت نو اجتو دوج عوز الا عن الذزاذ

 زهدرانفتلوسمم [عروركل تولالوخد ليي عق اصل

 مك بتل جررتج نما مواثلاذو ثردل ياني, دالولا ذا اما ذضلا
 :لاوارىلا رحل ادع ةدآَتسا|ء'ابطو هدرا اهئ ذاكرا
 كلو لزلاو نايل يرعج ةودصتلا خيير فل اهتلإ امس
 نيحلا هيلا حفر منان تكاد ند !نانانأ ودرس نر اداررت

 هولا "تتح وصلا انس دررغشلا ودب نط واو ممر م ثدحا
 لاونج ةودصلا يتلا نووي ةولستا|طب الاف الخ ماقلت لا درر ةودصل لطب متصز ب زراصلازانمرجد أَو دسضب زل
 نايك راف متل ى دلل يضرم: اضبدا طم ةلر اال
 راهنكر يرو لول حر اوكا قرارا. نلقاه
 طلاب «ديرت ريال[ ادالاانذ تطبير ناسا
 فر ميدل اناسالا ةرخدصو مريخ الاطتداو (نالاثالنل نرلص لبد ل تلا وإؤنم لح سيو وفم 6 ل ديب خال ةئزدزعةرفصلا
 ذل وجرل نود تيوب عشب يرنشلازاكلو رزتشلا جالا واني ال اكسل زاك | يمدح جا جرو يراسل ةراببل اكلت ترمبغاذ
 نولص كن الاو ملائما رؤي عاملا لنحو نوال متو ناس ونرجو اعس ةريوتسل نعم
 ايما وص نانآ ل01 عيونا وو ةددقلا ضني شنلا ينير راهلا]بنم الاخ ل تنسب الو نإ 06 ومس اننا فول
 وروي زعلان و27 .ودلاذسلا ةولير اتا قرانا ميدتو يللا لادانك نحو مولا ةولص اج قللت

 ماج
 ٌةلصلل ةرسمم خب الا وزه زم تيتعاد انت سينب اسمن كناعاذأ( : ىع
 .ايهدنع ال ونعرف صشمب عوزملالاخو نم وبا املا ذالخ هدع صنص الأ
 ' ري نطرح اف :ناوهست ة دعو راشدحان دكت “|

  0ا ٠١
 5 ا



 1 (نردتنلاظذأ ل ذالعر (اماذ الج, ىدتذملا /كولذ مالا ثرحان ادحاتمأ 0 ظ

 1 يق لاراب اذانبد ظنا هدرجول دكا ةحات يامن لأ
 مدبالذ تتحتبال نري مونبوقتنالاوتبان ارك 4 زالذ ثرحالزلا
 الكسول دوج لاول مع مدملاماد يَ مدن اماما ولو ةداعالا

 ! يدلل ف حلا ذرنإ 0

 رم ةودقلا عتيل !ودنيزكيداعا دوج ايا عوكرلا ةداع ابغي

 با اق ةوقلا يصرع هو لا اخ شراب
 دايدتفم ةردصلوألايداج مارت الد نراككادنح يل لشل عملا هيت

 يدل ةمدجيبلا اهنيالزبتو ادلع نا

 0 ظ) نك

 يلب دفع مداسل اهدي  هركبأبو هولَشل ايواولشلانشيايإ

 هديتي لءةروامالكدعلا وار زمكدولا يخوف الا انارضمريغ

 اوس اذاطم رنا رك عدسنقرم نحو ملك وصابر بل

 خانم الك سشيام لاو امثل ًايلذو اناس وااًورمسوا رع

 وم ين لاو دنجال رجلا شل ادنعو نالت جت متلاذكد نما

 هاثلاورانوا نحوك وا يجف ماك ,اوسو نبال أ: :هفب هلاع لكلا

ر/ درع دس سدر كس دناهاناتلا ةداهرنس قالت و
 كلاقق

 تم درس ١ ذاوعوملا واتسب امال كوتا لاح اانيمدتخالااولاق يش افلاذو

 رو 0 ا ا باولو
 ةوعأو تل لس !زقمرتل الوقب ناكداص افنان عرفكو ىناالازد

 6 :ضومللل ل

 ل. ابق أ موصل يبل: عطضسو ابل عوف مركب
 الفلح كابا عارجال لضم افاد 0

 :ةاءاعسبل عوفرمنال 006 حلو عطتيناله مياذذ عطَمِن ال هنادردمل ال هنادردمكمل



 ال ءلااعيفر م لاو اميدزع عطشي مل اعوشوم ركب لو قورحماصحزاذ
 و جنا زاثلاو ىيشسلاو سهل[ نسمط امد مانو زاكلا ذاك لمت
 ولو مونسب بل اختل ا, عب ز ارد مالك مانا هنمف اجو هقل اجرت
 اهلالاةولو ورع اراوحربل نال رست الها ارتحل ماس | يل طاعاالا

 ل ازأ دشنال مو هتلا خرب اق ةلزام مالورنال هتلا ل جرف

 كتنناب هلاايرلاو همدا اكسيل تي إلعب و هتيريط] وطيز
 ارضا ودا مالع اليوجا وخعو درجت, جريل ول ال باو خلركذرناهكلالا ار
 اياد ضم ءانشيويلاعل اعلدل زال ىو دربي امهدّيفواناننات رآب

 قو يؤم شلتلا شا نوفل زم شلت دال عسر هنا رضو

 راع و زنملاو سر هرعو وا صملاعوواصلار غادر تلاع
 زا بة ولام يشك ذل ذؤوةودهذلا بددصفلز الارضي
 الماما لع جالو اذا يح أل !نولصرض :انريفت وانما وز مخل

 لبا يطال ةالو ني ةرحلاريزوجبامردذ البو انك كنب

 ةذخازاعمالا ةواصانكو جئانلاةولص دلعي ري ألوفن وا
 را اىكبف (مالاركتتب تر ذارتذل| زي راكد ةنملا غش و ىلا جال مددل

 5 امال طتنا الا ضل نهرا يلب بلا لن الل و ةجاحالب
 ماهر اينلاو دولا يبوالو ةونيشلا اًكنانتب امزال هيرشي د هلك

 ماك نولصو يدل هملتباف زااذاامالوك دانس يزكي لا زاانه ةدلذع
 عضم عا« اعارل2ّ ةولصتلاد اوربا نب مرفيك ازور تاع م دوست

 ايئطمدد شاذان زحت ال ةدصت زامل يول اكتساح رادازال كرها
 هيلعاممنضوزبإيمولص اذ ع يبكرو هيدي هيمو ذالمج اككدسن

 هني فتور زاذ بولا سطل منع

 00 ثكموا نائكنالا انك رالف ارح نو هينيالاذ وشك ايلا

 : داو ةومجر بال هته الوب, اعرتسل, هس اوعو 1

 ' تفلت الي غاع ضرما لم اكن ماتو ردع الآس بغ
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 7 هو دزملا ال قالا دناغ مك اذلا“



 ظ 1 هازل ةلخ روب اصايل خب عنو ع نال كو تدشن ص
 ند الوالد تعوذ دنع درلن دكمرارداد مقا اهنلافص
 ا واجمل جراند
 متع : "ناو ديجسلا رامز ازا نيرا عراخ مدتتم العكد راين
 0 مو زخ رح ماسلا هيت امراخم ربا صت قوففلاو
 ةرشلا زم نحيردالا قلتم "الملا زدص ندا :راخْمالج
 8 اول رالو ضن ال ديدات ناديت زعم اجي اوجد وسلا ماسك
 لا ولازال نس رأولا انالخلك ائنحلاذ اودي
 يوقد صدقا دح تسد
 كوز لاء وصي هو لص ر زيف الح حمص
 الوسيط لماع ازا دبا سنا عزي انسملا 5 ين َنلتعا
 اذ ةداصنملا بذااذه تسلا (ملالةقسملاراككشب ام
 هاذ اغفطع لتنال جدبلال !جانج مايقرب كل فينا <

 نوتة رخال ا نانا ابزكأو يزيدك انلذ ةمفد بعت
 توني جودا/ أبل ن ناسا تبامزاماز اشو مىضلاءرضالازدرلو

 قوقعة يورو الا ةلزكو تين غلب افو ةؤ سوس
 هلام عضرمت ا كالاو بذر درلا ةويززلا يطول اوف هدوعس
 انجز لن ايأو ةوشنارضتالزأذ هع نمل يوتوب

 . عطب

 اد ةييشم دش ا سرعتك اطر اننثالا و 2 ا ير ا 3و ةراشس الار مورلل ف فوتو روما نظر عُس ' وشاي 3 ٠ 0 ا
 روضلار ملا دراما او اسالان تاجا كو توجور ا ةرتسلا واسد يا رز ىلا ظ

 هديزت لك سالما أسال: ا

 0 14 53 ب ا
 نما اكاد اخ 00 ا

 / تا ايفا عاتب «ونجكالخ : 43 0 8 اماما ًَي ديم ربك لغز افأز ا :
 تان دوج ا داددب ببر يوابزةو سوال ةنعريفاو ا مزن ول

 ب مب ريس ري م سل م و وما

 0 م

 ض 2 اذ نوح كف طارسيي خينتكوأ راغب ف بكون آد يسو ريف عن م 3 ا 0
 نزال ا 0 ,

 ميسي



 التم ءاهإخ سني عكراوسو جرو زلا هميم عوابذ كر أندم

 ًقلالذنعيو ءايتانت اىاضب اسهر انتو قلتلي

 07 كو داعب درا سرد تنم هبي ظ جن هبا عيل ٠

 ل د دطردل ائشالا مجم وحصد لب ازع هنو صلوصولو كيال
 رضاع ْ يضرب هدرز دو كيانه قانا ْ

 و دبانعبم اضع بلك ااطف هني دانوؤرلا اعبر

 يذل صعد وكب ليلعب: انلفردعالب درقعملا دومملا نس 5007

 وو ا ايدو خل لن نار! ةمال عفان و ادار و ماجا اهدبل اويفووصو اًضيانع

 اب رربأ“ كابا مهجللعلات لا صخر تب انعزلا مرق الاب صسارمأ

 اهاوالجئو ضب انعرولا دل عيبنلاو اوك تالاكا تع ديؤفو ام

 7 | 2 اي ابزاز مالا ايو هولَصلا عن اغدبللا الدينلا رع كيال

 احا ذ مدل بق يزي ةدوكل رولا دا انه ضيش الر

 (غ تاكاسس ءاطتسال دك هدوكىم راش وبما اف اننال تاكا هاب سس نال

 كيو جاد دعينا وفدلاع متلاو نسوان خاب ةكبانك ُ
 مالا هلم اهضذالو ابن الفد ىن كل اؤالتخا هش ال جالا ذ ظ

 5 ةولصتلا جراخإال دببو بشبرا ب مسلواْمَمَع نانكلالهإب شما

 ا ”ليفو هرفي لزباوروواهطلا ركذ ا ةدداعو كيلو تا انتل ممض
 1 ممئالاوزل جدلا ريال وتل فعب 4مل سا ملاعب اتحليعمالن

 قسماو دع مز ْميْرمتلا ذر ؟بناوص زلط «بشلاو بئوصنلح يتلو باكر جوملا ْ

 دانا ناو بدي جنوب زاذهنعلا باهي لآ وآصت نك
 يريد ووافي توزع دروب مالوم ةداسشلا
 3 نوما 521 0 مرني در دل ا/وص اعاد

 ا مر 17 زا افلا و فلخ بحجب اع اعؤ العفو ةصملا ملك ذصأل

 0 50 ضاركاةلطارؤصلا هم

 2 .ةرذك تن ايازا اذ قةروةريدلد اتا وطتمو نص وني دال
 ا ذة ترة تللذَ ةلاهلامرعوزس اتناك س آخ ولسمو نكمل

 ديلان عدس طيافلاهدوبلار يمحو وهو يصد نجل ١
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 سكتلا س
 نارايصلا اصير ارااذ امالبللس ذاكوراملازركذ امهجتلاد ا

 انهيت اذن: ةترجج يسموركالالاابسعنإال تاي
 رماملع طر ؤربرهو ا كرر وسلا 1 بزعي "بؤعد تحل كيال
 لمني امرت ركن ازالتنب انارثق طيتسل بحل واصلا بيوسسالاتعب
 لدا وسبل كذو مزن منيلاو”حلاعملالا جامحااذ انو تملا
 وعل تال اوكا

 اديمجال امال 2تكتمدبسو يهمس لاو صمد هدب يدلك ارع
 ةيديالر مكمل زال خامسا اامرتصزكي مضسلانأو اهراسحاب نياكلاو
 0 مينو ةروسلار كو نام نال رواصت اع اعواج بسلا
 ةييبش الع دوج لازاق هايتد فلج عضومز تاكراب ةروشلالايلع
 ايلا يزاصخلا جور رننكلا ةرابعؤصغلاءانموم نكس رك ادا
 2 ياوطنا اوزوبلاو طولا وركب ةولّصلإ لترين | ظ
 هبلادوصولو تس (مالإ اي دنقل ع (نول يس يا

 ريهسبف تسب قوذال يلع فوقوأ نجار وق احناك مك فاك عاني منكتملا ظ

 مزعرنم ويصب الاذ يبي لاقصم الرول يو فلم فانك
 يم ير ف ع تعول

 0س

 2 )000 سا زاد

 دامك لوس جيتا ياو هنتر وسدال
 'ينيوسوا ةداككتمإلا يبزسصن راهم :يوزفتلاء الاوركي ينل الدب

 !إ نب ملا هتةرلاطالا كلذ لف ديل 11

 اايكرف هس زاب دعس هنالز مازال تبن تملأ ةولصلل ّرعاامدإلاد

 . ةوسيتاخازكو وكر ىلا ةروسلا"نلاخ راج كيو ركبال مولا دمسد م

 تايد رفسج لت ضيا: ةناتلا لزيت ب ناقلة نزق
 سلا نيلاد هركي ارتوف موس داشلا ُعماَرَن ارث ةروس داو ميجملاوازبتدوكب 4



 ا
 ٍثديب ةرسلتلاعفرف ةوببنلاذ تماعواةوشلف تليشسوواتنلا بالا

 و ديدؤلولا رعابعضوو اهم نكمازاذ تاهل نو رك اونشكب ةول صل م ضفا

 اشك رسلان يوك احد دلغا دلو هاتوا ةدوتمم
 انبإ قمن ع اروع

 ركب يمال تنكب امذإ اضات سر وساع وذعزاوا

 مكقيذوا فش سال :اداا ملا كي ننعم متلاوزيدإ تاتا صول ٠
 59 "كلبا سد اك نا هاو ؤرنوزاتملان اندتخا يزغيسأ

 8 اإل باطداهورام هزلوبدام نقر دافعا زري لف أ ونلاو
 ْ 1 سس ا 4 قكيالذ اهدزع ةرام يسوم واف عجلوو اهاعالالع ضيؤ نا ةيمريفلا او
 0 را ل رلالو وقتي نس زالولذ اضف ندكاع عزت وردا تع بخس نوكاح يزن هدحأب

 3: : 2و ّيَف تنفق هدب ريدباعش روكي كل دانه بدأ اهتحا جب ةزولا

 الاوت ايتسولا ناز دمك خدلغيرتد' مدير رود رالؤدلا
 ةعوكلا]بق تنقودحا هتلاوهزم فاش ميزاب باتل

 ولو وشنو كيد روتسو كزيعتسف انإ |ممللالوتيذ هرجرب يناثلا دزعد

 عنكرازكالو د كركشم و كيلعاوننو كيتويدالبلا |
 5 ذ كول او دعست ورصنن و دين داب مولان كتنو يلع ذكأ
 7 ا خا سك ىورذمر افكل اب كرانحت و ادكرازع نحمد نمر صر

 , فدل لامالا قرش اذاف انهيلا مالا ذوعب اين موتنلاو يا سككاو
 ا تيب كو نوعي اب الع > جل اق ىسيزيؤزدورنوسبتيزسوويبالا
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 2 نل 07 هلودو رفا املس ئاولو ءرسنب نونكملا :ودسلا غرك لوفانكد ا

 ا اثرا ةداع الرول ايالو اونو هدا اس.نس زاويتي
 1 ١ و7 71 1 ,تيزاطدليحدل عورات ناو زلات دعال سرا
 وتلا يزب) ٠.١ مكاين لصلا رتب ةاتلائا وأ اور هبال مس غال
 9 2 بجي ننساز !([ بوجوزالو خامل علا عوورمال وسو كاذلا

١ 

11 

 ا
11 
1 
1 
1 
53 / 
11 
1 
 ١



 ا :
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 1 يراتمارط مع ةاانراوما كرر
 ٠ ع -ءاميوزلا رش مريزلا»' عازل ليولو هال ابكر نسير

 ظ لطب ةناخدع اجيال سب الو نتونالو نسونص «مالإ كيلا
 . | ةعاولا عوطشلا را فار اشسمءانو جنتل عاج عر اصبالل
 | مما ةنفاوانحاونزحاوكتااوامالا زك زا كيان
 ركوب ع 0 نلت خادحأوب لسكر اازاف نكت 1
 زةناشلا نضماؤلا_كاردارات ذاك ةانكانتا
 اتكون مامر دجال همة طقم زا الرع
 : مةدلصالل دمعتك وما لا ضنلا زاويه
 "عقال هؤند ةوادعتل عم م عاجلا ةودضلاو ةمجيارافلا

 ويستند ارت زا ءاذ اذه اذا :ءايلزلضنز مز زم مس

 2 ضير اكن 2مل مالا يشتاق
 اة طوبورجسرالكالا عضله نالطوال انهكنل ىمبسإر اهمال
 لاطفوالا دودو نشل نولصْؤب كذا ةدارقصو طنب اذا
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 زوو لوني اون لو شيل مدل ع وسيول ابيضما
 تذذ ]وبل اناهلاهتللرومخ لاب ءارئلا وْ عَصرْو همالا ةراص 3
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 5 ايلااضباوايحجيةودصلا و :نييتلالاوانتجاكرا ويمن ارك ربما زصعذ 6 ربد 2 0
 نيو ال اوألا داضير غياع معسل وهي ناشي ماضتملار علام زال نوبل 2 2 7
 ىلا انجالف كرير رك الدوران يعم الر 4 مل

 مصاري موابربؤتفرحا اع رسانيمورائضق بلع - ا 6 ,
 كقول نان مولا يشل وردلا 3 ظل لهن قلاؤتوصاد"' ْ

 بيتل هيا تالا اي يرون ويانا جلول نلتفكتلازالنخابو |

 فظيالثلر اذن تبااريطنإلو مس مسيانلإءفقاناوواتملا وجب تو
 ريع

 ١ ا 2 انقر ونطيز اوبن الو تيهمم تول اول : شل ان الكا اجرلإلا 0 ١

 مضار طولا عطب مومو تلا لاح نكد تكيرصتشانإع ةمالخل ١ ا 0

 يلف نياوشلا دان امل اصيزاعتةرجتاو دلال ةدنجالوتلا 000
 :اتيلا ةولبعب ب اكيشلا طقس اضل لعررقو طور زامهزفلا زب / 38 0 3
 قل رولر ادن قامو: وا ةردصقلاو مبسم هرهراهجبتلا 0 1 ا

 15 اذليزجرت آيس الا عبنلا دج / زاد انا ييسر داتا م ,ر
 ْ م كوبر انعاقوصو عرغو هيلز 5

 3 2 نايقلإ/نيتاف اولا خسر ببكلا عرار يكل ئةم
 ها اند ذأد ص دو عدم



 كر! ةاد7 جلو صايع مو
 55 كرار ولو مياذالاوروجس اهرغرالا العرش زاير :
 ءاييالا دوجرلز اح ترسم قسسي الو هرج وجال ءاخرجسوأ هب 3

 دبا لل ةلسلإؤ الوم بنل رو ادوشلاورزسراوالفا
 لاذ عطتسب مرا لفالاو اًيثوي ءانقرلاهفأ ينس لاذأعإ فروا وصد
 8 الل كيور حاقل بيل ةادسإ لبد عطر اوني فمر زدلاوشيزحا

 2 هن اوكا ذاك ومما فيكي يعم دالا عنطاقلتسمالا: :زيقحا

 هايل“ .ايإل ةويسخ اكو ايان ٠ 1 7 ا زامصفس اوكي سرا هول ةرلصؤ رز نالخ واير انشد
 ا ا الرد ايلتس بار هس انعافابخ روس ماهيأفا ٠
 لي ساناشر كل ةءاصل ابي يح اىرملاءادرف وح
 مل ابا امس لسان او نيم

 ' ٠ مىموالوأرعةولصؤ انسب وضنملا اذكف دعاقلاب ىدتقامإقلاق هايئذال

 اغلاق اووكالادارنذا مال ننآتتبزيتسإال ةندساز ماتك
 اناددضو بامر امسك اكبر وجراذل وسم تبان
 0 شاقل هرشل هلئصو هذدالا ةلدم دانه سم امم نع دل
 قي ادعي( زكرز غر فنو عام هرركومنرذعب الا امر زعالبد

 رد مو نرزعورلو زاجرز ريفيو ووركممؤفر ذوب دومتلا انور

 انقل دالة رتصتتت وان زاورضف ةليلوأ هيريرا نجا
 ١ ونادين ماضتم ليلو مينزاة نهاتش: اينع عا تئاونلا

 قالا بتمر 5 0 ا

2 

5 

 هوجان محد ' م مرج ا تح 0 وسب مرو بسم
 طولا نبال تو عيسي امجد يضآلاو يصير للا

 ا و م م م

 1 يا را اهوديمقريالو ممسالابئال ةراقسا نسا اَرَرَشا
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 ارا

 را

 را و ظ :

 الماما زعركلإب رءاهاوداط هداانكسيرابلا
 ادعت اطول وطنا رشم تزوج كارم

 رزعالءولؤالو أي اكلبض "نأ انسبجون ثيحراعإب ةرانلالعو امل ييفلو
 ا لافي اقزاقرزعبرأ» ابتلاه زاجورزعل عررتن اعدت بولتملازاجما

 نفع السند رز اواريلغر يالا احا ا عرج يرعب راع

 ثيل زهاب ار انام انام دجال ليطؤ م ا صلر وسيف بادو عاوز ف
 اق رطل ل ردم الر بإب روان ارواريةوكؤ حام ومضر ا

 طقطريوسا» ازا 1(ت تيزي هين

 توران بانا ات نفتلصلا ضروب نيرا
 روستو وع :
 الرق تنساها ران /2ايقلاةطرانلا إم 1 مدار نسسالادكبلا 7
 7 يو سا خاطر انا اانا فار نلازشنوزل ارناف صرع ام

 ا هيأ ادا د هيا يول
35 

 . اذ والا تا فنال ضار
 د 5 7 0 رج ردي / ]'(ابالابطشلا 7

 دلما ام قالا طل الجور الامال
 رالي ينالوا الرقنا/ع ىضإت

 1 ور سم تمسك

0 0 

 رز ااوعاوت باغ رت نخأ ,ليلبااحللا عرازانعاوللو

 كداقزلا ايبا ين شتا عقيلنال اراد كين

 ظ 00 اضل ذي جالا :ولصألك سا ةي ةرذرالصم ماقه

 ُ زيلاوببو هوطتلا ار فزلارجال ار تستر نقل واستعمل

 ةلربو كلا انك لرؤلب اهنوون غو ا دان زرقا اولحا اعراب :نراملاو

 0 ولا ا ةلشلا اب نيل دثعو



 0 سي

 ب 0 ١

- 

> 

 نإ عساس كلب ابر كيادي اهلا نال
 باموال "فواز داو ريم ا فالرسول
 اقوتعو يطل طش و اضاع ع نونو الار اجو /نعسا
 7-0-2500 لاوس زباب زو مالب أ ًاازما

 دارنا جائر هتف وزاد ان , دعخي زعافؤارتوزلا
 51 فيدل ايبا نلهسقن انك نبع سالا ف ص رست اراد اع

 ب هاتر كسا متفاوت واني الس نولص

 : 1 ا / م,كينن زراف ار تون فاروس امخرو ذوق

 7 ا ا ب راقزطلاف ارنا رنا ركاز اننا هيا

 ونصر ]ونسوا اقااكو ]مضيت نوران
 روم ضقت زلانفاب آلام مدحت ماذا رقي زم ين وسامر
 0 ةنالام ضل غيب ينو تقال اب اهيوبداا لردع
 لم قباطسو اطر لابطال لظداوخا ُءانك

 طرا ارب تالا اعبر بكرا راوي رويدا زل وو

 . الازواج يةنالذانلا ضييتسل انا له رام ازخ
 1 سدا اور طل

 يجر تاناربلو هوي ازال انا نر ضرر
 أ دارا يطال( جال راسنا رؤي نع

 ىف ازيلال حايل رضي هوم تاقالإمانوون قوس

 ايا ذوب اكرام ؤنعاولال راو سال ال رني
 ةشعايفداوالا عارم شوانال الابد لا ربفاسان رانا املا

 كب او اغانارنو يول او ىشياعجأ زرعنا
 زالعزفاوالاةيقلاف لاشي هالي زرنا لل

 . لنا راشنالاو ازبكوب جذر دسار كر دز يدرس
 نوني زل لاعاد إف انس تعط: دنطوفل, لو دنا فد دع

 فك فرانز 2 ع



 ةلرفوبيل ل ارلاق رسل انب يتوب درطاهتاووهم لل
 .ايإو انام "لانا 0 4 ارز 4 نزرشات ونا

 نا ا
 اوه وا دينو
 يار ايلي داي ل
 نار تيف اب سو واس اصول ذوغ 0 ظ

 هنت او مزيكا همدان: م
 كار زاطماوؤا مزة حادؤ رويدا روت ولالا الا
 : ازا انيورلسلب يؤتي ينقل برع األ رزين

 خالل ةرمغلان وال | نينا لا كرا "رمال

 الة ال تنفق شا نتا رفقا عمل
 كتفرلاا 00 نارام اب اكرربخا رءوس امو

 : .انشلزعؤءاكئزولا ' كي اررتناولذاف ولاة زا عفا يال اح نال
 مافات :اافنإ ىرتةيإ فلان (ةيتفولا عزت لانكا و ضةلم ااه اارتم

 اعف وضل وصال اننا كراغالمقالالا
 لاا شلاف مالا لق لق ويفر زافاوالا فشلا قويسم ا لخجمماةأغب بدم

 لجهاز هزم ف طر دعلعنال غن ايفر تقلق او او لفانة ارو انال

 انضر ركودصاوسااذا الاون لدن صون اذ نمر ساو نإتس
 خ/اوونزغ لولا نافوئاراوا"تيائل إفتي الذهلاووس مايعرف
 كلاعسو انو وزاذ زان اذ ضف بف ريع رولا ذهل ها

 ءاوصالارزتناكلبق ادالامدعرنع سلا وملا ال هير ادلع قياما

 دباالار طولا صال وسال كتم نافالا وإسم ب اصالا طولا
 السر مزج ةيط خلوا اير يعاين ضوم اولا طوو نكس

 الوادم از زخأّ ص طوخ زافاتسا يهتز اذا رو 7
 افلا مرفول حو اسم الااطبالاو بنل القيم هالخدرل يور ايصال ش
 خنث ضرل ولف دانا راف روك (قسريميببا 00

 دك رزاوا دعايطازاذلو بلال ا تسمي الونسا ةرم اهي والرعب انس د

 ا



 ناق الواو تمالك ناز لي تلا ارضالا عل ال ديور 8

 تزال اونو ئانارجدزوم رار دقنس/ ميتال لنج رر[ر كتاب
 | كبل زلالا عاجل مالوم متت ياذا نيااوإ زلة يفوتسم
 ل لوتس يرجاو ةيلطل يمال سلخ
 كبل عنازغتاةرم بلال صيامدستبل ل ْمتبالو فاطر الاوقات
 طنب تاو افا لذاك كالا ضبان رب ير وربط
 !كفلغ ةرارجص نول ابسا وتس فالاثينس بم رم يبو ديب ذاك
 اول ادومصتسر سبر رز سان رعاش
 اضف ةرنعمؤ اعلا نه دال يرسلون الا ناعو الاف

 :اربتوتا ةيييلؤابلاءازلاو خوي رولان نافيا ريالا
 نب اطيل الاي عاع انبؤطعتيبتو نيدو ايدبؤ عرلعيظرانب ٠١
 اذا هيل راشلا ع ايلاخؤ شلال متاارمالاو تال اكس اف يرون ضو
 سلبا عالاموبرولاكلا نالوا زير رعب
 الافاق وماوزاهؤ فورم وأ واط راك ال نوع
 اذ ذليل ايتخ ا لاثلاداؤرما ايش ارؤال ادويه ازيا وقسم سبل ووَرع
 علو لملاييدر دلال اما يمرمار الس دويتو لفماورايؤطع
 ليمارمارنوا لاطدماضبنا مكاو ثلا نوعو ةزاني د ولسو وم ا فد وول

 تلا فب ايم ااا يدا اذقيلخم مح مقر ايو رام هب نقب
 اا هب دع ضاوي وبدا ل
 دج اذن تاعلاعسل ةرغالو ناشفافورلكو ءازفوتم تاو ارز

 وردزاب راو ةفيلخا كا كدب راجل افلا اوزيل ووائل ايل م
 لاذ ئلارطررغأ خلد داؤوزجالل حبيت ردت
 رجب نبال لاتفازاة ورك كلت لا رق راضبايزقمار تلو بولا
 كي لحوتباوط لا زبالادردنعو قيس لا نيايقشاس
 ةّرلاعلوالاو دوتنلا نقولاو ولست يخل العامر نر ر/ررعشس ىريطخ ربا
 شلاعب مواد يوخ الباوتسولفابتفوؤ رو رب وسؤماراعرتااعانم او

 . سس 25 -

 1 حمس اك و
 أ

ْ 
1 

1 

 ا 0
 ا
1 

 ا



. 
 م

 2-1 5 ١
 ١م سس سس ل لب 200

 00 4 ل 4 2 ف . ل وارد اننا جت دب مال جت عاجزا الا" ٠١ ردن 71
 0 .٠ ور 7 0 نيرا و عاج نال ادوجيعت اوؤنو "قلن يرو, الإ اس بزل 0 / 1

 راضيا[ صاير ناو اهزشس تسلل اودي الق دقن ارق م 0
 نيوز اور امة الإ اعازسانليخذ سيديا خيال سال اسم ازيا |ةسساورتج الغول ع اراع الإ مالا دب الا(
 ...ةلرا قلاع وروزلا نيمدفافز دف انفال رولان السد . ضار اوزلو راسا ز وظاهر اظل ره ززالومق

 | هههفرروبو انين ريم ةلماو تسالي بالاتلديلا 3 2٠١
 زكا وز اق وردم اور بصل ا فارغا كانا فها صارو نامالل هضلا
 توون نس او ناالإ/ام نانا داو لع جالي
 ار اذالم مانا لاذ ارز مانا نك
 طلو دل نزاع عرف ارز وشعر اون نعت اممالفل

 دوور هلو دكر اونو لو شال السيزر
 راخالازؤال كار زمسو بف اوولس دل ممتاز رمل ناد
 ا ااريسوير مدلحو مازوت باذخ الإ عام لوك

 ١ نوشاو لاول رولا زير وزع رشا لرش
 افاد /ةاومل جزاااط زال زال وشن اا
 ارت ياطساراذوأ ذا ءاوس مله مص كو ظزم ةنلسلاا
 دياهوت نال دقة وو كال ارد ضن الفظ 3
 روزانسناوعفارل مزق سياح وماصزل لازالو مالا لف

 دعس اوال ردو ءاسبلاو ثا ووسي ةئارم لاعب فالك طابا ٠ 7727.١
 طقم زغلا ىااونق مال, طالع أ امةاابتررلا + .٠ ١

 ثواامدسزوكز ابا نر سلو طماع لفل ل والتمارين 223 2
 اقامازاوردلأء او تاهنل نوفل شاعر اخص ومب (مالمالا ٠

 . تقول د قؤلراونلاز تاع وكل اال مالدي لوألا لد

3 

4 5 

 مروا ورايت نلابدل انك هئايبلا غلاذام تسانم# 3
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 جا

 لاين اا لارا كات ءارالا مطل فو
 1 2 ءراذ افقد ناطر اوف اره ت امالار توجو ظ
 ا ماكل مزنلو يوم وباب اق ابئّيسر ذو لجوبا ذاك

 ةر يؤلف افلا رافت يبل يي ج
 سارا ذلكم

 ارا 0 نا دبا كلا

 7 اركز فن ذاك رقم راحو فان الرجز اناعع
 ا نر زوبر لرد نارا ل رتسزاف كر خوال اا اؤرقم
 00 ظ

0 

 : 1 2 0 رتب الوتيال وول رؤخ مهم قالو اني انخجانم

 را زي رص رنع| اعلا الا هرضزتعازمالاروطحص 0 رو باس داو قالا وفا خ
 ثا 1 1 0 0- :اا]اامردو حيويا قانا وأ لل خرمالزاجل را نالخيزاجرعو اناث ار ونس [مررارم نالال انلقرتزالا ل ةرزإلولا)
 0 ل رالاب ةرائاخ نعللا ظنجيو متزوج زالت نطل ا

 را نم اا مةولقلإ دو اينول باو ومس
 1 لوألا ال ماشالغ تلا طيز طلي لالا هك خانلأز را
 : ترد ال تاك
 8 : زل عيبا رورو ايار غانو 0
 50 رروازيالوسالاو لذ وزلادك وت اقوورم ادزناذاللتقو سب هس 1

 18 هرج ل واد دوم ا 7 النفل لوسي ظ
 ماؤها ناني( لق

 7 0 ظ

 01 ل 0 ل1 سابا اقلاع وا تيضاتلخا ٠ يلب 0 0 ءافداتا نازي نإ ةطعلو أ 2 05 7 : 0 3 8 رزان ال نلعب
2234 

1 7 

 2 نا 2

017 

74 



 مدزفلا م يمال ' 7

 ب ل يلا قو هش هاما
 . كوتلاؤاال لحما سوبواتز ولا ل ميال ذ 2)

 0 هذولا باو حاركأص
 ْ 4 امشحنذ نايا اقرت أمور نعم ادالاوني لام يمي يزلبال

 ٍ 209 ااة ديت نإ زما غيظ لي

 اهلا رز ليو ماض لالا وهجر عمو قف ياللاكورة ا
 مالت هببليعل و سلا ةدندمو قيس الينا اًموطاسا 0 0 1 1

 -- اذالنبتلا زولمجنوبح ايَدَت ةربوررمالب طلعت رم 7
 داو جدا طفل ةيياخاء توسع نيديعلا|.ناخأ# 317 0
 ٠ .لوذلاإو دذامتجاز ال رعلاق ناريؤزفناسو كالوبو عب ع د
 نالوا تن سدنااوتفو ةافاوشس من

 ًثرب قبول خلنا نجل كحيل اخ هو ةلكو يملا ويا ثزسسإ
 ديدلأز رائي ةواصل الع ّئرْوْنم نمل فلما 2اردسلاؤزلخع

 قاس زاد صلرس ل ثدي دبل قنا :

 ةرلص دوال وامتحان ابل ردصاعمدتو

 صنارة لا زكا ةانجل
 بذات دلل: البت نجاة رارإ الو

 ١-٠ | ةلعارتل ننقل دلال
 ”لوشالو 00 2-



 مدا تيس حسم ل
 ايا زازب يتؤلا ياو لاو هلل نك مربأنز د تاكا اشم

 النا يكرم رسم اناني نري عت
 دياوزلا و هيدي فاد ويقام نلبي الوأةروسبم كاذب
 مايل او ايزمركذ و ء.طاوم عبس ةكربالا وفرنأل مانا اونا
 ديني الؤلابو دي قابل اعينةطرانس بك يدكس
 الكل >كالع مول ىتطخا هدب بطنكو عرس اكرزإع

 از الاوربي لذ م ْ

 ىف وزخارج ةرملا أ ابوردملا ومن زان لجال دعس ازال
 : لينال جورخلروب السل نطخخادااحنرعلا الشاه اراو لانج

 0 فوز 0 انمال موزخل لع ةلعملا موت زينا ان ْ

 أ هتنآفر ةلادييفيف ايا دا حيفيك يجر الرطم عيال

 تمام ا
 امير هسا

6 

 5 0 اب هور
 خان ردو دل ادا لحل بخان مانيور ماد نادل نجت
 قا وطنا ةزركلا مكحالاو طغ لال خؤبف رولا دوجأم
 ”ساركعردعال خلا بادرت ىلا ةدضلالا هانز اهرزخ انزاحونالار ألا
 نقرب تقوم اذ ةهانكللا رود اودي دذهر بة اهبخ اذ اجو
 انيزؤولاو قتل ابدإل جور درت هلو ايداباهمقو مادام نك يحتم هلا

 د فرك د زجر نعام دلال زا اا طلادو ماككؤنل ا
 الجز جل هيمي همف )عسل اذالخج ةودضضلادا زج نعمل ابخات
 61و نير هدأ 2 مالدي فلا ١ نالخ يلا

 هول او قوزع ميدل اه يت طنا ظ
 | عطل .اور ربح دره دؤوب اعو عسسل نافعغ



 تكد زوانم اقرا ملنو اةزماوا[ نم : 2 ١

 070 ناناهوسرانامم: از يكتالج ااا 5 0

 كا الربا قيرمشس وكل اة ةمرغعاذل شاودر 7 ا
 الو ديالا كد ام ابتح !نالا | جدجدللاع :للااصتقالاععو كولا 7 0 7 7
 ا 2 ملا ز/لذ ايدل ديصل دج وب هن ملا كرما منوم 17

 قدر نال قوبش ]كيو نولي هلا دوي ةنالونبتلا زو[ ةوردتلا "ل
 . | العب 00 يع سَ

 َنيشل اهدا ادهم عم با هنلاوركت ادا لوما قيمت بو ]والاوب
 يل يملا يتفأكبلا ناضالانريسككلا ايليا هللا
 هرنعؤيرتسلا (اذ عني ١ الريبكلا اسم ام. لع دوذو نيمثنلا

 1 ةلفلا هوديرشفلا يلو دج بيزلار ايتعأيلامنزانوكد *دايس أك
 " | ىلع ديرالا لوألا دوب اًكودو ديلا« ميلا (يازرغلا مير

 | هللا لن لا قيرششالاب
 .اةوراعر( لص اريل هذا يربكأ هتاامبكهتلاو هكلا لاهل ال يكدتنانبا

 أ هتالزن هتلر يلخ مم الع ةرهلاذاح يزل ماما متل عثإمبحتا |

 هتلر هاون ناذذ مهنيا
 1 01 ا هتلوربككمتلا ا يدفلإ

 نر كلش رز عيبا انوتان اودع ةحاوشو رمل هلوأزم

 7 ئالخالب | ةريبزملبلاءاهلو ملح بالوربك

 - | ةولصإ زان س كد موك هيلا معاايلع ل اىةلارابكقاننال مش
 . طفلان ميفقانبلا تعض ناامد تقي تعي عن ولمتمر و |

 8 انتلاغياجت جرح يعم عاج بز كنالذا املا عزت ديلا ْ

 ياروزنلا عيدان قم ب ا
 المداكدرفرااخدرتم

 :دولا مينو مال يلا ىزلا فاعمل امو (ضفم ؛رم راواالع



 ةننحو اجا نهياطم للا ةار(مالابلَي دهتلاقد
 0 0 هلئلعاعا 0

-- 
 0 ديرلامترعد اولا: ار رام نان تمياذ
 الار ١ از اصلا مو اليصفز لالالا لام تكرشس ان اابنال مولع هتلالص
 14 ا ب يأ رافضيا هرمز وهدزرللا هيشو مترعو باه ا 1 7 1 راهم [هنوجو هوب مهنإ حا نعد هيلع لاول
 1 ا 7 مع ةربرصلا وجوزلاو لل لاقامملا نانا يام فرع |
 0 7 77 7 موس فز كرعلاازاقاذ اناا

 18 1 وصفا وايلر اقوا ندب رواج 7 17

 امرعفملا لصاواننل 0 ٍ
 مولا حب موز رااوضموؤ ألا

 قليلا 2 0 الا و هد
 : يلا رتسو ناخبا اسؤووذةئئاطلا داموا
 ءاوزوقوبسمر ال اوي مولص اوم اولا اضف الانجراف



 اردذرافمتي ةنايلاءايال, عدل باه/اوقصو ذوض د غل 0
 000 اوجون ةلقل اهييناع س

 أرنا لي وكراو وشمل ا ولاتلارنولصرسفنو مووح
 نمو الافات ودلازاقانوزتا إم كلزواقلا
 ,رزركالإ زان ؟مالا ه عيا, / معة ةنلتخ زار ةعاجتو
 : نال تلال همعيتو ديد وسم اوسيمو همام هنت هنا

 وانام مار بكر ينس لج
 اس ها كالعترننل
 | ماسالا نونو لق اردن اذ جوتشم بلاو 3 ماي راينا
 ةقودصل ضيا كارا سفرا ةذرقدوووضا باو,

 رةدوج لا ةكوطاوب سد ب وسان هالي
 رعبا جَضلاو سي

 ظ 1 .ض

 ظ شلاق بالج اصو» هاون ادلب مشيمالسالا ناز ر

16 
 هال صيام نست البلا عرش 1 رب 7

ةاعم نير رخال اهالى جود رمي طعيوكي اهلا 5
 كاوا 

 تنياعور ومس بسسو نير هتشب عزمك الا هي ايرئااةايتداوم ]وع 0

 00 أَسلامص ين

 انهدواليفنغلا بن الارز ةمالتالعه نال ةبناذلا اس
 الل ىيونلارالغلرب ىديزلامال4ةوسسو ةروكرنملل كك كرولا وثب

 ناملاب نزعت دجواماملاوالا ريما خباش يح درزنعدلا
 كيل لاراب بدو موك يزب .هزاردلا وز مهمراص

 عياش متر سيسر تسازازإل نيس امالاو وطب

 هل ذر دهس رن ربل او
 هال نعل زاب دولاب وع

 امانا غزاةلخ ار ا ا ل
| 



 ماس مل سسلا

 ةنياطال يامر هياعيبزمالاب ندضانفصْلي ةررزخ
 لإ رتقيتز دكرجو زيا برغب يهتف عر تلد
 غنضتخا اكعد للة مرح ةوأبل فرجا ال
 لوألا وونلا كرنو ىاصتخلا و :ءاصلا هب بروج رزق جالب هرارّم
 احوال ةيراو ةودشلا :مصد ايد عروكزلل احن رإسد
 ةأمامأو سدر مواعو بجيب قلهتس نسا رجرلا زرق وشطع أت

 هللا قير نكت نالع مواده سمروعس( ناد هئابإّدئجَسا

 هاما قايرويسولزا وبس ىرزتملالخيجبدواونرسال

 نايبتتلاد مانيلعينلالعو صو ا
 يس وبس ربرطلا ذارك شمري شتلاو ارد هيلصتلا اموحالال
 مدرج مولان 1, يشيان ب
 نتا, ديد مسدعبل هب لف هرج رد
 هزكو ملنملايت ريس جاو ةيذورسمأو ةينورسمأد وبا باهت راد
 انذدأ دنت فلاحا يرام بتل وجيل بجو محلا

 قلو هبرال ا تاوذ كوالا وومنل هومتلترممزاح احلا ةلزام لونا
 ..!ةيوزلاز ةياثلا سلاف مدلل ةرمتلاّرول فلل زعبزرحرولام
 أ الاياب لولا دولا [لوابات قوتس يو لاحم
 ' يمس همت ديك ةؤمانلا

 : ةونتلاهنلس خجل اا !متبإلا ضم كان 1 1 0 ا 0
 قول نكبل ة مل ضبطها 00000
 كش



 ع2

 اهل زل ووهو

 0ع

 /دسنيااذسك

 ور

 انربو خلا دومتلا دوجول ديمي ديوب نون زميل
 ازا ن ول هنا الا فتاك كيران ليوا ظ
 يحبوا موق فز جوا هضزوكا بم سلع
 ملا دوسي زار يدركوا باه هطعولفو تلاد ويجب
 :تالسلا ومص زورسل دعس (يتل ]تلج لجان
 قبس دوس تملا رلكر لش طرا ال ريودسملا
 طلو ءاصمم كانبرا قاف قب لي يضاف والا ةلشسلا
 لباد اهتز فنا واعر ممل وني بالؤلادام فعضلا ناشنا
 ْ ديف ييروملوزتتلا الدفع ١
 "رخام وت للان ارك مالو قو هنود نك
 كرو اكشن مم 1005 قدس
 2 ةاكنم نييخ تالا قدح دلع حلا ءرظاومرال

 لا يسب ايد يل
 ١ ايات راكباضنو همال هس هَ يتب امءالص ىب وصلا
 اةرافورجزننلا ةهارك هع ضال يلوا واصف
 لاا عز اعلن لل ردصتلا عيكس اذأ ومب يكمعلاذو
 يامي وقتل عذاب داادومتل اهون نزلا
 2اداتلازاو دسض و ديس تسرق ةلوالا وتلا
 اكيعل عراد اك ع وطتلاّرلاًيحاس اهكوي يبا ريضكبكض
 ظ <: انكم اقل فشلا( نمتلك انااا ينس
 0 للا ةومتلاةلانطنل ١ لا اوز وم ةرملولا يو ةرحاولولص
 ١ نيتعر ت ترش امولجملا ةواصؤ الك نا ذاكزتخمل و مم ةرعنوو

 1 ا د م

 1 ضررفوزلا عال 1 لازئستإ زيؤملا ةرسنلازا

 + انا فلاش لقانا امود دولا دست ككلاذاد
 ياقة نراها والا جلا يختار دن
 نادم زبن هلو جيزتن ]سف



 ونولو :وفلا )اخ غقوومرتسلا برجل يعدي جالب الص
 لالخو ومو دوهملا/ةي داعيا لت عسي اوداعأز اهداعلزكو وديويلاءاقسل

 تم خاوطتالاز قومه جنو تلمس هب ةزميالؤةودصلا
 ناجل ةبنبانرا ضو يبد هسا زاد باتت
 امالسو مئاسو ةروكذلا محال لع بتم يبان دحجسم مزاووالا لتي
 فتلة ال نورقلا يطق هب ايتو عللطع ولاسلا

 يلا ءانبلوزتدإ يسن باكير ظلاوزولاداونهبف ورشلا ٠
 قفلت ا صو سنت >3 تيلعلاةروعسلاوكذ وهويسن اازااموزل

 2 هيلو ٌدْمأ رو آودص ,ادّصلان حدب ً 0

 ظ 0
 داملاغلان سدا دْس ءارقمل النابع 2جقو ثداع ا 5 اكس

 ظ ودم 3س من عفاسبإ ةنالا اه 2
 لك ةدوفوإلالا دحا هدا علني لوأو هلع 0 7
 يحس( قت دونات. ناصلا لازال

 ايلع ديت امج وللا ارا لمد ة5تلاطراا
 : اا وطل ا كرلاال ةرسلاةيوةقَودَ زاليردتلان يللا 70 '

 قاري ايس دعنا 9370 او امضار مز اود
 اجلا در ار غو وشر رلا واكمل ادريس ايل هللا 0
 0س حل رع 1



 تيلي تلة رزو وست ةواستل امور تزعل ططنستا 59-5 3

 هدم 0 ظ

 بجالقازاكايلعج زل رسما ةديحتا ازا نلف 7

 اميز اورمهاذامزنجل دالك يدو حالا ربماقناس ةريؤيؤلمسلا
 ل ريرخلات(ممواةلئدمريتأاا ٠

 ماب نارا باتا تانغ ذا 1

 ال طر 1 :

 و هوحمل افدعرلا ةو زان ه اقعد ظ
 كولا فت أو ةنجماو

7 1 
 ا حس يااا

 . ع ١ د موسما
 زل م انلاذ زا مردلها هرم ملل وكرم اوقف
 ل نونا توا ونرش م وومسم ا ومس
 وسد :لئ در جوزملع الزم اهل هولا هيجي
 00 مونت هرالاموكو

 دان واجن بجد «اوشلاز طا منجم ظ

 3 ارا زونجنازخذ اف دزلا خم ابوس ركوإم
 باسل ا م

 امان تامندن اع ولك
 .كزاوهعزطمز فلورز فلا



_-- 

 ماخاب زارزك ةدهجيلع هنا لت يوزبل لاهياع ورداعلا
 زاهيفاق ركن زلاوهو قطلل يل زم الا ونجل اهسو يقلع

 الاوبو دم عامتنلا مولا لعرئشفتو هعمل | ظ
 لانكماهتلاةل 000 املا

 لإ وسبا دودو و تائاو عجل ابلاودوتل

 ابل ةوليفتاَو ىبتا ا. دوهسو ةولَصلا هوكي 7

 رع روتلاع نول اراةأزاردصلا «وكرتذودو دو ئالتللوا
 ك اهيعس شياو ةوزلتلاو يسم وكل نورا لة
 اذا هباتشرادتولص فلة لئولؤي هوني زاوروعلا هجرك ولما
 اذ ممل «ىفندلر ارا جسوم نزف مذ دعيسمانخب

 جرا قفاز تيلصتل نوجا تيواتضبإ ؛وئرأ رص 5
 ليلا ةزوجسىراتس ةوذ هللا :ااومصاهصالثلخلا قو طنا غانك

 ازواج وروما مالا جتلالاق هرركل اوفا تخا ةوالاتلا ونبأ
 30 اريهسبر رجل عرف ةواللا يونيون هنا وكلا بال

 مالاق قفلاو ادع [مؤل الانولو هتمب اس هم تلال يمس اكمال
 اهدودالو ةوكرصلا والو الص هرمنا ركع رجيؤلأ انف حام
 منال ف غرق العب جبت مولا يمسازا شلاق
 نالةتالصبتسإ اهل ادعم م دبإلازشلا معو سرا

 غلا روحو جس ونصت الاضايعتسل ةرهجلا نفئيبامس ظ
 ام ةولو هللا ملاخ دارج نم خل اجب دورا سوح
 امقانوتب اجئراولت ةودرشلا باخ بسب ةلماك ةره ا جف نفد
 هتلر نان ورمتاواانمود ووجب «راحازب ةررملارعب عال
 «ةطيزونوهسصلاةموهربل (إنز ومس ةولقلا مع انأتيال
 منعش ا جوجرل :ودرصتاراخر مجال ناور 2م 0 !لاصأ

 يسم يديصعم بصمت اورادالا
 تيرا ووب ارد وئاراو امان تاك هدم اههرجس ابمجيوكبلولا ٠

 :الاوباح وز ونيمتا فاكس ريست اقدام" ٠



 ةينولص ملام وستت اهنك نجس مكمان الادا: ْ ٠

 لدتا يجو وسال وقال اال وشاي زماهيو
 وادع ا|رضاسملاوصسازااكا,جاخ ا ئاداكند ام رجوااناراخا

 دهس اداعاردجسل زدادصلاوا اجازات ف و مانا ١
 رن يش دوج - بحطمل 1
 ب او ءاهيع تم هنو '

 اا هس ل جاظدازنةحا تدي 7 001
 دج جواه لكبإف مرا انزا لوزير يعسو ْ ' ٠

 حيز ةضارك ره ذوواةالرول تلال ادولل 0
 مفاد غفت اننوهر جزل مفدزخارنل اخرجت[ سزازسالاو 000000
 1 ا بل داع نابسلإقيلاوهو 1
 اعلا خاذاف نازتسل سايت ركاب اكان عافاتلازاطال .١ ىر) ٠
 يابت يال سنان هتان رولا" 21 ١
 تيباودهملا اوز نالخبانكح اهل مدعو رح 0 1

 قيلت اع] رتل سلاو ءارينالا ةك]بادبدحإو 0

 1 متاجر انك جوطخمأ ووطم تمون مد خئبض ون
 هباكيتيالق اهينهرربسدي مالعبرتكتلاو ةبرثد بش ةقلأكادا

 ليس ةياالاتانااعؤالاخعلررتتلاو بوكلاو ءامتنالاوروتْإ لاا
 نذكر انور يللا راف طخ ت ينك يخم تؤرخ
 راسلنا ايرلندا + 1 ناضل ال قادعب ةتارلاوبشزال جوتن ركب صم
 ازاهتولص وكم ل ائلنخ اول ورموز امك دزكمالا هج ةولّصلا ظ

 يلا رج ذأ ب كككدلازال ولا ركب دونم
 ءءانن نيتتتنك ةم/ اضل 20ش

 ' ماقالت زاهكمنلار عبدي مقوواوس ةرحاو ره كزكث بح(

 ' "الكف ةرزلو نيل ىتكر و ةعزر ةلكف دو محم لهل اؤلتخا

 ١ 0 تاج ودرس كنة زلال خالا



 ]كلل كل دبر اعدل اتا وعر هلع كفا ةدعسجوب كاتلاا
 هيلو ها( هنال لتك1مٍ ميتيباتلآ عجررأو وتلا لعب أ رجس
 ًاننيكزوب هنا و تفاح ةوحص غافر أ اسالاا زا تناج اما
 كة ةرارتا راضيا لو روفلالاع هعيببر يوما ىتلاملا|

 ياكل ةروح ايا رجلا زنا ةكتسال عبدا ظ
 فقد وانيت املي جتا

 انجل ىزمكا هفرو زها تالوض هنشباعععؤر دوج عرايشلاو

 هذحر لفتح هريجوت قسرا ككاو تبملاويفلاب غو ةزاذج عج
 شاة تلاطينولالا كب تعلرتالاه هت زينب كولا ٠

 وزلاةيزنلرسبل هال ةلتلاا هلا ءأهزقيا» .اقلتس لآزاجي بلع
 .انتاالةالإلا هيجوررصمل اليل هر ونربو ةنتاوغاوألاو
 نال ةبب اذلا دوردز شيال د الأ تال هذنع ىتداهسلا 28
 ارب دق عءرطمغلو هامل زب هيومروبو اهةردو ضب اذ اذ
 ةنوبرامازا عبو طر هعيش هيلو دا
 لاف مال هدم نورس تك اح عتموبن زبر فاكس
 3 زياش نركز ابكر هتللا ادلع هلوقلزولاانخإو
 دفئا ددتسماو ضمتمالا اونو اقلطمز ذو ةظيلفلاةنروع
 . تلروكتل دش اوي ز فلز )هب لماع يلج هيدا خا
 رواد بس خل راجما راووالاو زيظنلا#

 ظ ا
 يو باسط( الجدران
 ل رب نقار السوس
  داييالءاعوإ سس مر [و شلل ث يول ازرع 'ىلب حسو

 قسؤيل ةيوايوشمب# يي سوهو رنا زرزا ل وشيو لذ م

 يا ١
 بلون يسيهةجماعو سي ة» انقل يلو لاعإ

 2 ب < مو ع مك

 - ع تل



 روقاك وامدؤو هاتبلرو هارب هننأ) نب جرهو دوجسلا يشأ وم
 قيسزالايمم و ةءاركة داير رصين اضع الا ليزرجسي زاكناذ
 كقول اناس ركل طدملا هر[ اوأ تلالعدا ذل زجلا ناد اهسضلا
 افق افزو صيمتوران لاهل وهل نك[ ةّسسسو ناخاقزاقانك أ

 ىئمدقلالا يكل /ميقلاو مرذلا)اقولامذافللاورانالا '
 نامعلا جاو هفاطازتيالث ىئال دجال و صيراطز البوضو
 رفوف ةارلادسللاموبوعرذ ةأرلو اهل رورة لاد لتس
 ان اطمزد ةدرعم ةزاوّلو املس نطل ل ةرتستس موه رًاضوراناو
 كهضوراجو ةذانتلاورازالاو اان ا0وةذائل ورانا .زكلا تبانكو
 طسمو فانت ط سس ىيزكتل اوداراذلو رون الا مدهويأ مال
 نير انالاو اكسبو رانالا لع يضيف تل امنا «ملعراذالا
 .ازتجد لاوس :لاروهدكإل انكي ب نفاذ اك
 هن دلال هتوفرانرمكر نزلاء اهررصا عيون رتص
 يك اوبك ءاتحاتيح ونال

 أشنلاذو ءاتككقدورلاب مالو دانيل :اكرال اوس .قكلاؤا |:
 نكون لعيد اع همك ]هال ننمعلاو زازا هر
 ١ فعلي ازا طيري طلا ءازك لع ججرل ا هيالآو عقلا ذ



 دلال زدد حلا اع ولنا حور هدا ناكل جس ٠ ١

 ديو ايلا اعءاذرتذانم هترنوترمو ماسالا عمان
 اريك هني ها ادربو ةرحخو ةخشب فاش لاروعو نال ع
 مضل «2َانل ازد وف انل ادن هواي ول حي جو[ وود هراس ذ

 اا وقس عر هال خجاتساتي (دإل
 ةاعراحرل 0 ؤيلوتب امهبنالالذارثوتججو رست كافل ريركا

 انلهلدجا مول مدت بارا اني ادن لمح مناي ى زلال ٠
 انتااوتسمل نفسا آسانل مصل اه.رهيل اين اال ئاأخذ 0 6 1
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 (لضغالا متزالوالا يو انوكدقلابدإو اند
 دو الع رم عيل لع ةراسلا وب روحسشسلا هي ويك داراباج

 الامنة هلكدد هوكي كيكة: طازج
 هيض ازا ذاقيملاد «مالإلب افالم يشتت لإ
 ينولاةيذيك ف واعت ماعد ملاو در ولاخ منيو تملا
 ٍ اصر ولك ءاتتال مدنا عدل زعفرزواجر دازكهنومنعوب
 1 روصخملا خارجي ضرما ز ورا ومضوزناو كريوتفدأ
 لقت ىدربكيرا مالا ةعزدص نبكتب صليب ءاونصلاوه ٠

 اكاوفر] بر سكتلا مل عامىريتل ضف ارنا 2
 سدعب احراق كردرامدّنال هب ان !ظننال مالا وهربت ذأ دال بة لت ودوني لا مدرب نان ولصزال
 مةرفازذ مهلا ربك ةزخوي رسما ملا وزعي وصال ان بيك ادلاو اود قل سرا نحاو هيك زيزي دل دج ورمكيال دجوال ذا ىئربو يجقلاو ةوبازإز مالك ركب لق مالا زلخالط اح فول ىتبربكت تاثر ضف امال مكس ذات ماو نواز عررجر عبادزعأ هتسافدوب اناومالا|

 . | هنامال ىافشملالا ةراخسا دنع 0



 000 للاا م خذذ ذآ ا ز ز 1

 انريبمملا :بيدلةيا ض1 عنب يمل الوالاد جول وا تملا
 ْ هدنرثموب ةنيدل ال ديمس هو وتوت ال ةسلاالول تفاعلا
 هي "ملا (رماناهبلو ولا زاد اناقولانوف ماتا |
 ل دامت ود عودت دقت اطباق ْ ١

 هياؤرتل انتر الاد ٠,نيبت وا وافكصراذ يللا
 ها لا هّيحو ا
 دئنولاو يقسم يق ]عياص ةرلص الاب رغذ كوري“
 وز ذيول ايزل نالالتخ اب قلت ريمعلا فأل :

 ل! رولا مز نجس اتياراهتولص رع 23( ةفاشبرلا
 !ء.ةالزاوهلراتصلاو ةبتلالع ةردؤلا مسير عقول صر لاضماو
 ىزلاماورخاف هبهرننتو ةياورا يزع ههانك بوبدوبم ؟ةهركو
 نأ زهاتخا عانت ن2 واتح اور ركبلاذةزانخل ةلدصلفد
 1 لانيل ةراصل ليزك ر بدا /وا ثيولنل الجال هنهاركأ
 | وسخ لاعب نةوبللاعلرباة كرا تسال ملئاذاذ
 دةةجؤ داو ةايزاات مون صول
 سيو زفدو

 رنتك هزم د عبو
 جيجي السبا تكا لخادوزجؤم امو زم عضويات ثلا
 5 ناتكالءاضو]ةرم)راوووعالاب يعمم مينوشسلا

 غل اوانبور اما نلت يرو عت ج لك الذ ةزانجل عارم

 وجا زارع ةروامتلادرمايتنالاةغلبأ ةزاو ةعوتم ةزانجلا

 :ٌ ذر زو نرهاوشساوانلرشأم) مدلعم شنت داورملا دو
 طاره يدنا وهسوو داتا
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 ظ ريو ريرعت هيام لنك ٠



 للا تر دجداسملا وهاس /ةال مز

 منج مارط بوش اهرار و باح تان هب
 ةكاسقلا) ف سواشبا ينو ةننانل ذاك انزاو عيجر مسالا
 1 فرل ا سزقنز او يرام ا كئاو/ ما فم ذا زل از اكمل هنن د

 متنا هازيبوخسب ةر)يربخ ا كرلاذكو مولطالاذ ىلسو ليم
 نو جروب فد جو أذ :لخو وعمل فمر هير
 حشا برسالا قرططاو نرزملا نري ررهشلا علقور بلا
 نورس ننالملاَنالوارصنلاب ةرججلاب أ دوشم هثأل هبرعتس
 بابلازد ذل ةتلادت يحتال ارك تدم
 هنتاي هالو لو مريع ضواوتنكم متافرمل رش
 زلم اندر 0

 راما ا ْ
 و ةالفاقاول معمم نتؤيززحا] لتتلاه سنن ١

 7 داع . تيربو دال شب ءاصتل طوتسر باش | ٠ ظ 7 /

 مدح اثرا وؤمر مو يمل زمر أن ّْ

 ا ويه دتم يدر ا اعلا ولك



000 ٠ 

 ,و هانت وس انس ةابساق انحالا كح ]
 اكمل ارب هيفا الامال عراجَول من اوؤيطلاواطقو افرح
 اشي د هولا بارا داشلاوزبتلا بتلك دكت
 تافزعاعرارغ ةاتدوازسلاولزيمالاةهتل اويموعدو

 م
 تمار الاظتذ لغؤلمحد جواك ميكب ل
 يطمح با :العبل : ةجاجلارتشلو نوال كرم
 تلو [:)تلاو ةوملنلاوودخاو وؤلاكَن وكل ل[ غ هنع
 نعول سضيالو كأول اذزإ ااز زم سوره اونو كرنب اذ
 رذ ورح ادإ شعم هنال فرب : ترب تربو اهظسو هل امرأ كعراصمو

 ديور يدصلا  انلاذفوفاشلا ودستزبرن هيل عزم
 ش ال ززالحا تنل .نسرل از سلا هرودج واذا يضرم واقوم ايم ئ دان

 ندلرسؤمملا غااسم دجونو :نانأمل لان ناقلدنلو علاشلاو
 انف ويرش كال هطااناقنارتلاز نسما ةقنوللا
 | ةفلا 2 ةياورلا هزيملودا ةيبرشلا»» كانواَّمَملا ةيفواول ال
2 
 : ١ ملا دع ةروصةاتانلا لجلالة
 ٠ |صاصتلا.جوزسلا زي يرش لإن ال هيازإلا لورق ةدبدحلا

 ْ جذ 000

 : يع افران اماكن ةيدكرتش نالعازاالاولوتزإ

 كل ضخالواستلا هيضرألالذ هايل مشب اكان
 اان 2 ةدب ريرتاردص د جويا :انوم :انلا

2 



 هبتلا ءاوسملاودايلا هلل ايرتستف :

 رارإ لمي هناذاضترا

 0000 ! انك ةئالقبلاةراشلا بانككاذو ةلتازا عر
 ا نظاف نوكيالاف ايرصتمو روكي لاناصل حلول خا يرلمسؤئاقلا
 / هب فتعااماعانمؤمملاؤ راند دجوركاواةدار. لارسال واماد
 ظ اللبلاب ننافوا ديمو ملل فايد مورد ةيد تاس

 همافنالاميقلوالاة معي هتاوعلاو ةرولاواتششلادبججلا |
 :ءارملا ماكزالمخا شيال دكار ع غالب ناثلارتميالوزبلرلام
 لاو ءاشنمو انتم ةباهرفالاتخ اند دول ذل ف زريخخلاو
 ابرام ئبوال ارجيلة امتد 0

 ةجلنةوأل كو امخورعستوب
 شواء أ شتراو جرجل ديم فلازم

 /عرويو] ةهبوهو ةولرص تدووغمد توررنموأ ةمح ةقاداعر ا ىثواؤنوا
 ةنوا!ينرلااكحأم يي

 همم ةدايرشلا ايذانم]ةنلا نوكيا
 6 نصبوا ونود حلا أن رلارومادوو 0 تسال

 7-2 ياي راع وافاطعازام مل
 اضتناووبرامدجو وار ]ضلا يبوس ثانيا ايي ذراعي إ

 0 0 ظ
 ايي دلامدبلل وزنك فيان راك اضمبل اا ذول هع

 ميم نيروتلازبملرفاخ اهرب :
 :زريتخا والذ ةكلا



 د

 نك ةلاصالا يب يداي يقطن 2 ظ

 .ةمازأ ةران بلع رول نانفباو ةن درست ة وشال
 1اكلغ قولد ابذدوجومر ,لانسصرلاب درت

 شفا اللا كيلغ افي ةركرا ناهز سن نم هل دب الدم

 ظ تكميل ةلازح !لبةاعمز زاد دك شلع جبال مُر
 اشباه ةركرلا نال جد يللا دستنالا تضف ةرانككزاذ
 ظ وحال ولات كيلقلا فتي الاناكلديالاوةكلاوتإأق
 عا ةلولو ةدافككاذ الخوي ىكإا ايون لون أذ اتيت
 ف انحرم 1ك درداوعر ماديا
 اياز مهلا عمم كلا جتتذ نا ونوؤلل اوزاككاوؤفلا

 رافعه جورفال ضرلازع هيرززح ا هجرك رشا لو
 ايتن ا نال اكزالا] ىجوتارجل ايدو هاهو لوول وصأ 3

 يطرب ءاتلرماخ افا ةدابغأ
 090/45 ةودب تيان يرجو ونمو بلا
 ىبذالا )[كلرلقلا نيم توام تراسل ايش ططرشس هنا
 زا وجع بس ل هيسف تب كمجا

 : اكاعتفاب:ك0/اب

 7 ببسزالوصالا تكون زندذ ةنينحاولا دل مةناذ تاكلالاموإ

 - [معاآسنلا جوجل اليزسرنككة ع راور وكذلك نوحي
 باننا بدإ نر زع را هب بنلازذت مالعةزلراسنلا

 ايو داتا اعزاز امال هد ةدط با
 ابك اك ذات اي اظل مد كلش رم لملف!

 0 اس 0



 ا 5222372 ىف اراك

 يتلا ةراذاع بز رولا نويدمو نهاري د جيل دكا يرسل
 لعو مرد هئاعنر هل امن اهتانتالد دلوتب نادم هبوب
 شام ةوك بيش امن دزاكولو ةربرا هيلع ادككذك دب سد
 0 دجاج ىو وقس جرت كمر ود 2الد أ ٠

 ويل ه/لعلا بكد ةمزالدببعر كلا اتاودولزملاناناذ

 شل ايفلاورتنولو الز رعت اضلالب ,مزساواد يزعل
 تلم را بوصنمو جونو زباككلا بت هم ديل لوما
 افمااطلتا هزجاظا هواك ين ةنافم موف مورجل ا ءطفا سيلا هد
 وز ةيتيلح ,ركبا وجدو هنيراسوتو «دولا ةمدودا
 هوبا يال ىنصوب هيلازصؤازا نرش ر نيا ىلع ملا

 رس اوزملخ رع اموال يد زتولو الاانا هيا :
 هيسالثابا كر "تنسوا صحا ةنس وبوس! اوصل كب 7
 قاهيكاملالصواززرلملا نهيان ومات هل راهيسلع دحام عوا
 ان فاعااميزت سلا قرود ؤاضدايكي الو ضان ئينسلا وك ٠

 ديبو_ي/اوفوز مسسنا/ خذا رسال الدإ ابنكاهكداردهتولا 5
 ءاهتلا ءاغن دل ةراجاوببزوكإة رخو لهن هاربا ف

 هلا ةباشافإا والمال علا نكن رز عو ةبارثلا غلاف قربدقتلا
 هبلة ربل ةاقلاعس بلو امان مك زانت ديؤيؤلشمل
 لدلك :اةناذ كلا فومجشز حالا در ضنا نأ كي
 اذ كوطو بالا ةانجوتوطدةلووأس ب تك
 اي اب لازم يع هس اا



 لزيز انموارر صلإ غلب ءاوالا واد زاقم ةبن اب عمتالف ةدابع
 الينا ةدرصتو ةوكل يوان ولاندَم اكضنلازمزحاذا هن افرجوأم
 ١ 33 قدصتازأهنافةشاعوطتياهزرصتو دكت كمت ُّ
 حطم ةدصناو انف ل«جرعتلا]ادجاحالذ يفلان
 انت وطجيزتلادوب اتسم دلدازضمالانلو ءادالات ورا و اغلالعبجر وزير ارىجواتاو الوب ادنعو ردع ول

00 2 
 : 05 ارئإبا متت ليلو هاهينلا راك نوكال هن روامونسا

 ظ انطوص مص د ورم لك

 00 ل اك وأنوواب ملف
 تصنيع شالت
 اعزالذل ابن دابلع ليرات زدأ ةراهقلا
 ظ 0 0 مال فام اذانكايلاساوومزل رقاب
 |دالصعتن ا واكو فلا لاب هينتكا ءاط وكؤو ارسلا أريصأر

 "ام دل خيمالذ جة لنضاةنيل هدا /
 ل و
 هتتالوس نرش ورانا تتشت للعاقت وجا غاتع ديوس

 اوفو ةسالمتلا بسذهكل اتعب ءلا عبأمو م

 ا اوما

 يصح تس ضد: انوا لاماحءاهض | اضاع

 يي وير 2 اا ا او ولا زمن# 4 00 : 07-7



 10 نو ىزحادإات أبا نال هب ترهتس لالا مط

 رواها حال اديس هيبالاذ تنمطؤلاوو رح ىلا
 ! 2 2 يسع

 ظ ل 0 ديب 0

 1 لايت زازؤخ ءاوإذب زن ةنج لونج وو ةئالس
 3 ارانءاصن ودان نافح جالب اجباالو وسل كيرا هيفيلذا
 3 ٠ | اف عسراو ةضوةلاءاضنلا]ةراص نيرثمل او كالا لعزدرنعم
 نطو بنو ةئامادررم اكل راند للا مرفأ

 ' اهلرادتزمل انالاف >اصطوأركح تا مزوت اهلا اب 3

 اناا ةمببتو اولا ًءاموي دعست ويب جب ساجر ةزرص 8 يح

 8 0 دهر غلاتك
 3 ظ : | باتكو احتبلار رانك أيش كلت ةدحاووانأ مدور ناش :سينعد

 لازال واتس
 4 اديس 1سم
 الفا زأياز دل لابنك



 رااح ينال تان نأ ْ
 المانغا كيد هلام ةنركسش ل دة انيدلاةمإل
 ادازنإ|مال اور أرب ناك سس انس اينأل ةدرعنمت ال مون رانا رشق
 كل الج نشل هنا تالا: رفا فرز س تالا
 ءهراناوزولا تعا لا عاباوعو لف الا] هنت دو 2 مزموح ل حال
 ميلذ ٌيمل من غلا عوبلا نم ةذولكو ةبدصالا عزل امرا ذا
 وبا م]حررني مدلل علوتلا ةزايللا براغ ولسان! اس
 يلام نلت مخول ذة زا اا سفاجا ءامس تر اقل
 الين و د ا كو
 ًاترمروص ل يبول اوزممنلاو هول ماب خال نزلا

. 

 5 0 مازلا تيب

 ٍ 2 ظ
 ا 5-8

 ا زاج ماي اند

 | طاسة لاا دز
 ٍ رسل ل

 . الفاعل الدوا وكلا ,اءا مشا ذاكيجاأب يبالغ” ] اسس رلوصالا ل انهو فلو ا ىيفااامودحا ْ
 ا بووبكهعنتنلاوحا اهو خت واادعدادخاا,

 خلفووم تلا 0 وجا زال منكر ل6 مالبع موو هنكرتا ملا دسملا !
 10 ا افاقسالا
 ظ يدلنا 7 34 ١



 تكا طلذا عاف ل ةلاك لقشلاهئالأبزة13917ةقازرداب
 نيج ابوشلاةركو تاق ضل انخبايذلاوبووريصمار يلبي

 ا يف نشب انزقلادجادابسانو
 لذ كلاود قانونا كنان :المالاحب
 رافت انين هل زار ين هسلاضتاتنل ان وةلوحلا انت ار انت سل ادخا

 رمت وزو اق عير بام لابن دسلا تعري امن اولا
 باصنتا والا ةائرطمدو ىنانلا يام /ميرد ةأءهطسدأا
 1 /ةاشربتو باكحارلاذ اش هيام ك(مأ ان رقت

 : 0 بس
 ةمنا كك هو بجأولا يتسبب نادم

 الع اةاكارلاذ وفعلا نالها زواج -- كرابلا يال

 عب دحلان تتمؤحاؤواةاغس يتسم دوز ديور سككهاذاك

 باترون داو زدت ايناس
 ابو يللزلا تنال نعدحاشو نمل الفرتط هتسرال ذي وب ىبنلفنخ
 نا زربدلهل نال نامت فلفو تمل ينضم 3
 00 تنب ىويافجالالوتن يشب ٠

 ١ هل الاطالر ياعلي رل راد شفت لم

 ةتساطوازحب ليان ةيز واف نجمتلا هرج وب
 درزن يغفر فخ دهان حدو مول نب نينلنو سيول ازاكفاا
 ١ لدلابنكع روب 1 مدري نم يسون وزو تباذلخ جيلا

 انوي نإ نيرو تسلا ا تناغم دورسل اة هند وزع لب

 0 مع
 ا ع ا

 يفولاواةاذبلاو دخان ناصف ءامةراقالاوسأةوكقلا +
 سباع ميعدة مال زق زرشاااوعنسا أ ١

 اال مدس انااا: لاس ارا: /



 :| كر اكلمانم ه] اي طلخو الاه ذاطلصصغ انيهزلا يدر ماه !رنحسملا
 :| تزرعدت ذاجوملوا نينس اتصنو نزال اذنك ه شير وو كلب بجت
 '؛ 40- 03 دال بوجلطرتس) د/للو مانلالالا ةوكلابوحو بسر

 زان انزال .ادالاجق اتئلارجداذاذمع دعو اءالا فجات
 هءازجا ءاصنابن ل كو ضاذ نباح يس نالش دز اكرحار انضن)

 ا هاد اتاي اح تسود رحل ان 0 ظ
 | ذعر ذ اوكا عزم اترمتوزمزلانزجال لتي امد
 كوز امتنا شلال نواعردت زغبلاو ةوكلانعاطتس ينل
 ٠ يسم مرعب ادرس صن 1

 لأ قا مكلاةسخرا هذ مالو موسم لاا دلل لرسالة وك
 فتم وؤر نروزمرختباتلا وك ذاريتالعب تقم

 طا اننا ذكو ةسوْو مداتام ةضخلا وال ةمزوْيحال

 ياو واول ةبرا راوية ويقام ةدبس
 ١ نع دزاواخ ارد شعل زل ةنلخ يرد اظتنامكق رلازإلعا

 1 نووي حدا ذ| جان مع نشحا نول اش نس اع ننغلبممو
 .٠ | قاتم فلتو كلنو ةئلث تحف ءالعالاهدخالاز نوم لباب
 بنقرة دو عوحايجأن خشم زادت عرج ا نانلث ورعرر تضل
 ...٠ اظوب هارت ال توزعسو نس نزرع جل واككو هئبس وخلا ذلذ
 1 انلطم هتضنلاو بعلمه هو رو يقدر ألا

 ْ لا نم ناد اقروا ناءات

 ٠.1 هدياق بيالات متبع هناوراسانلو ةل ذبل ياي هب خاذوندلاابم
 , ١> قوي هيوك يرام عنالا تلات هتوك اردتم ناراوس

 ليك ل خربال نم ءاأ يوك ونب و لوح ةضمص دبا ايوب هده :

 ا 0 اراقح الو انا ومخوكيلو ان) لا
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 ا ةلرربلا ومر امم مودل ممامود ل ضال تلال.

 أطمح دول مت َتَنب جونو 2000000 1

 البا ير فلو كمت اوبل
 ديقتسلا تفر اصازاو اًرعادصمو تكيبلتل اًئواصاذاذآلاض تقاصاذا

 وبلا يالواحالا اضتخ غترإشب تننالاصتالاٌعرادس اص مموتلا وم
 ركفإ و اتكاخا فنن نوب ةلذواءأقول ااتقردرأرؤزاإروتلا |
 ًاهيلجدانرخازإلعبل اًمادس شوا: الكلى ضوم ظ

 و : عزب ترتر جحا لو ئتمريفلا ايوا اهيرغاعجل لارا ١

 كر فزاع بس ديرك سيضالن بمواد
 اد عووانلا بسلا ةاياكمرج اجا ديون دان ماكلارين |

 "يبادر رشا ةزئنجخر ةواصلا خردل باكدخ لخالا ةزلزك
 صوت ةحاقاوطعل زير مو ف +
 6 1 ال وزوضعيفت ناشملالالرزبلا رشم

 7 7 دور او جرلإ سوا طالااةيلمتلاو

 بتعب )ولازي اهتع اًجيط اثم (عبادلع بيطار ملال ْ

 نم سيعيد ذم الثا رك

 م 1م /9ربوسو 3 فلارااههتم

 2 بو كييوسم
 ١ دان نيالا عطا يفوت نر ولتنيال (أ 9 دوال

 | هيج تنزل سني كيد زجطتت و رفات ةرببككودوملا
 ير ا اداجبهر أن انام تعامل فرت

 ظ 5 )يبجي قت زتهمكببتاوز يجود جس لوب ةكمطااذاو
 0 الق راذكب صس/لشلابوا عبدو انتفت نر( ةرصل كيد اهفإل

 ١ تا : نيف اشير ضان اج ا



 دبع ست يتسم سو سس وج جحا

 ْ .لاززارلجب يزل ط مس ازماز محارم لاذالتنلاازيإ |
 . عالصمو زل لأ ال رمزتكم ها يننساولضتمال اوهاتسالا
 اد اخ ادلى اطضم رولا امو سلع ل
 يتلا ايا وز ربيت ءارو رسل اوتككيبؤط
 . ةاطب دك زكر حاذاو تيجل دلو فرج اذ تيب ازيطخل تس

 لجو دبس كانا بعزيز ولاة داحدامو ظ
 يف اعدداتسالذ تاك طنب سيخن جونللا ينجو نال زج

 بوني اىمرا اراب بعطر طا تحارحاولا
 امو نافلازهإ هاذ ”هدنشاباباملديويو#
 ا "لن ناطلوتبؤلتم كلم سا اأو 1من ارب كيلا
 ةقيؤتسز راما يفتك نيم 0 امر اونا كل ةامسضلوألا

 .ةوكوشما هدر خا بس جو يابطضل موذو ىؤملا
 ك5 . كرس هتانو واللوز بوكا "يرغب جو زنط اولاد
 : ,. التسمم مزعل هيرتا اكو نها عاملا ذ ضيف هل
 ها دامي مام رهزو كامل تس اجذلو
 ا الرعايا عفش ول تس

 2 مهادآلا مس اضبا بحل اذاطرتتسو مورقلافاوط وهرا |
 ا رص هوك تيجلا] فس اوائنملاروصفجرجو :

 ايفل ىلبلا يب ابعاس :رلؤطبنمألا هشبل خ دو هيدي لد
 . وياك بسس نشل مني نصل ايس هيف اما هفو ةدرملا كا منرعصو
 كلا راف نلاقي .كواهتلا
 ؛ ايوه زاوهو قاادصتلا عمت اربرزكرؤطأ طوش اهنضلا

 ا
 .اليفندإ نال اًمرحت ةكم كسا نصت ]

 اب شات ظ
 كسانااهف عر ا و ااوحل مر 53 هن

|| 

 ا

/ 

| 

 دعا دعت

 بسب

 م



 استار نفاق. ااو هم ل انخرط يضئ انفتلا 1

 : او راظاويم 2و كنا والفتن: : ذا

2 
 ليلا ا 0
 5 :اذرلزتزيوسحا يزل نها :كر اوس لفل
 ل نو ةرععلاوريفلاو بيكرزمجا جامل الدلع
 "لاعمال نفوذ قطن زول ءامبهد متؤو قالطملا هيب
 زب زاخر ولن رق دز دو لاغسم هيل تو
 هيلا ندوم اهيلطو هل دزه نأ بورخل ا دوبذ لود «ىبعم (لس ئلبقتص

 رصانممم افاق هراذأب سنا طنمل اًوصو عزف ]بجعل ز تو دخت لك
 تاهو بيل 2 مارأ يوم داعاو انما ]سوو جاننملاو هل

 و مرار زعز وجاك شمل ا انتوزت سنلل ]صر نانا
 اذد جيا ةليضفالاردالت ةللمدب رزقي ليبلاوراسلاجقا

 امان ,انااضقلا نس وبل راكم اذازاذرولا ئولطالا |

11 
 1 نلت وودولاازهاعوصوَواوزله
 انبسو داون طعما رج قرون ديس 0
 ويب يذلا غو عضال مايل اءاخلإ باذخ يصح يلا

 ربك ةتلاذت 7 هاج ف
 8ع ازوهتمويسالاز دوم مجامرلا هبزج

7 7 0 8 

 ا ا ا ب 4 .عوط ورح قاب فز هول نال اناناس

 ل , 1

 ٠ وى



 .زاة6وواوزقوسكاوزملؤ اعف وسو مال ماشا :مسور أ
 تون ووطرمب ةرانز ا فوط تنوو ادولو وك( تضنا 0

 دولا 2[ ارحفأ ادوابؤامكازلامييواتكوارطالا

 6 رهد_لعوتاد طلال فور اذقوو اير ةاصحار ازا راني ممارس ايار ز روب دلثا#1 ظ
 كرلاروبر اتق جوت دقن لو تلك [ صنت ا عرتمتلك
 يدينا تجاحلاشدورلا !مويدوب لوشن الا ال اننا قزوآلا
 رزان راط جادو وفود مرار انكساااتخ ع
 ذاف لعبوا ووبلاو اخ ضررا موزون ةوز ادد دايت
 0 ءكاررلاز اب دراي رباط وذل لطةعفف هذإ
 0 ربلوالا لخطاب بسلا ضف اتس لب امون دعس,
 هدرا ظوتو داب تخون ا زال ال عسسل 0
 كلزطتساقاد ةّمراياوحر ءاتمراذنت عياض راك قملا
 لل ةبوزرم م تبسق )0:0 7 طيز قمع
 جابي طوهوررصلاذاطأ موسع هتنازتضمتلازو/ بلل
 ا هوو داش بواتسفك
 تي طااممم الل عجور ومصور منمكلالا

00 8 
 نذل افاوط كزيز اج 4 دو "ىكلا

0 0 

 ظ قا راد 0
 ظ 3 لل انبات ءزذالا اكن مف اا مدوصتسو داو 5 50

 ازهازككتاول 12ج وليا باتا
 ماجا ]عملا دزاج لا نأ : ناواظتبشل واننا



 تاكا الهإب ا '
 1+: لي ةيطهاي نس كسلا فز غلا: اديناكيق ٠

 ا ا ار هلا ةهدتعلا ظ

 يضقوزتكوو سون امن جدن ف ءاوري مدر نو ةءابتلا نعد

 كن حددنك امكارجلاة كا ويجي لئاوعن سات
 دونا و تلزرطلاعاكن بالحجم اهلا لش او طبل ضورهوو ولو ىرتيلا يبيستالتزاوا[ لق
 ةرايلا ناله اير ىوقولاو انتل ةهج ضيخلار اون رضي اهيا لوخدوا
 رادا طب ومطدتلا ا و!درلاطوصوررصل طقس
 كر احالا]ببوت عمقا كاذلا ب اسلي نانو امزم
 وباع نيام ناطر ةاابدوملا
 رام هرم خطانا هؤدات اتي مالها موس ْ
 الوانزات اكد زاج تاقيمالال صب از ةرلد نم عجامروبوا هله |
 دفن اصل اذاؤكمؤ واي, مشساؤءزتو داون ماسر عل
 "هول هزلاق كاريرا 2 م يرتد عشاي للا

 تيا سددوالا كنلا طهراعبس ولا ناطوةما مرتو 27
 .مالاوسو مورق ناوط فرط خلافا ءادبيد اي موتملا وال
 «منولا )00 0 0

 "امج نص عوازنعياورعلا جمع
 31 نراها اسوس اخ اهسشل نس سف

 نصر لزاما ورا اجيب ءا شافوا اللام
 ال ده اةزاجا ذل ييكتنادارايقفملازالوتملا

 زالاو دنلا نعول رش ةلصحام نحاول لنا كشلا ٌْ

 ب دلع نايا ايدل

 (ا دع سييقلزم ننس د. ىو تانيا اج : تي رشن ب سس ا ولاا لل



 1 ةزلاو 2 نيب عجتلوه عتملالاقبز ابديفنلا و دبالنؤافلاق#

 ياض دعب حارا امانا («يبله اب نإ يزين رحلو ةنسنؤ ل
 اع مير رتل ةزفؤلان وكن عيسي هرمملا ركذامزاب ةباشملا
  ٌىالطصالا :انيمخافنلااعهزال دك شلودا عين سو طوف
 زان هضوم كرد ئن امواج ندكبذ يسهلك
 اد ستسم دلؤانرسلامنإخد

 ا

 قولا 1
 ا 0 ' مما

 و ديوس ردك 1
 زرلاكاص جراوي ذعدبهضالا تت آو نفل مدوه
 ا 00 عمك 1
 - [رهشل رافع حت باو لحالاو ادا

 طلاز سنو دريل اا عال جدوتقرسال

 , اال نانتئسبالررإل طرد موصل زال :ةولاعؤلا ماتم لذ ظ
 لفااطتو محاسن تدل[ قوس يملا اتراوزضالا اجر زاءابه دذد

 زوال ماواوسو نرد نرد دلت 5 ٌَماهدوفد اننا ذاالاهدوهرم

 . دئاقلاو كربلا داطمقاالاف د ديلا عج انما
 قل هذ لوصلا شالت الزان ووداامشسال

 217/ نكنل ىواداناثلا يمال اج كيم َفقاتسإاناجؤ مطرف
 0 اضل ظ

 ا ا ترتد
 00 ٍ معا انضوزيولا
 ايس تان لاعطةسترزغا فا العال نال انهو



 تي يتحلل 7 بوح

 6 ار ع

 ظ

 د 57

 دالاعتتسوكا/ مش الاراهيج يرانا وزع كل غكاادجعشو ٠٠

 - 2 ب م اروبا

 يد نسم يحسم

 لبسالازعاكزلا وتم نس ديد زازا ناار
 نهرا اناانؤتز تو تحي الكابل
 ةداوذاعا احا اذ انيجاو هدوعنوكرفز لل نجوا اهيعتالا نوب
 نالوتسرْرف دارج يطو ورهشسا ”عيرارمإفا اهل ذاطرلف امس زاك
 يؤ لامفال اديان لرش اعضيرقت يمي ورش اننا اذالا

 1 ةزبزستخمل فام ساننصمل 1 كالا

 طق رين راهن ندب تآمر ايان علا

 لمنزل اهمال يحتل بذل ل كح ىلامتعسم كيال جف
 ةولاب جاو يجيخلهإنملااذانافأمجالهانلاذاآلا لهاا ناو ارو نسكسما مالو

 لسيف احشم يحلف ملال! هال عنسلا ونس اتيراازه) كر
 امانا عر جو دل شل ووجوب انا اهيزس ف رنرحأو
 وتقل داهتسلامخالاب الداخل يعط جير كالذي طصرسم ١
 دنا لما ضحايا رجاو تسر دروكرعملا يركن اادإ قشر بج ند
 امج نال لالا امال مز ضف ناولإ وكت علا ضهأ عتملاراوهر
 ران ولصو جابت تلوللو وامن لاو موسقلل شاف هون املا نا
 اننيولانل بلف و ىتدابسلا هيب امصوتمل ار لق داثلا هاو

 ايوخ لادا يو ملا «وزتعب ذاكر مربموملا كحاب عيب
 كيذا بولا ربل وسبا الو بنج يجد تنوتلاق

0 

 لابد
 اقماع رض مزار تلا اك
 ول 2 هل يكينرلا ِ



 هدم فزاع نزلا هبنآح داو مج ف بلعرو هدير اننا
 "هيجل ام ةرطزاو رحاو ودم ةبانحل زيارملورمدلع هازل
 دّيقتين ةاثملزدم كلافلا رحل الجوار لم ]ف3 نا ءإمد

 رج در ابقالجرو ااا ضفراو ةوبسلا افاكرل جلا راك ءضارنلا
 0 :اأ سبل ذارمدياو نلف فاجعل انس هَيلاةماذ م غلطه رداو
 راو انريتزتزلاو ابتجردصلاو وردا ناطر اكن رصيف
 ظل نول رواة نوب تول امج يزل اطول ند اًةدرذابجإ ىاط ١ ٠

 انام توانملا ايظا دبل باب اصتن عجن ودل / ٠
 النواه ص تاودريماناالكايكعطرالانالا جوك ٠٠
 ةااطلوْشانييرار اشك كلريبو ةرايزلاذاوطرمإف اوا طاوشأ كداب
 افرلاوا قلو نم طرا رار رص نوط دازواميوطب تاع قرنا ٠٠
 درسا ووراز هلق د طاطتاةلوسرلا

 000 زرمزل ناطور ريو كراخوطع ةربغوتسوا ْ
 ةسوايطم هاتان هل 1

 لف طر ةزلخيخا( ماذا تاوؤلامإبا ولو أر تصو ادلع
 ماراعإ باقل هل ائاح مرعى ةرلذ مول د زحام سياض 0

 ثلؤرعدا :زح ةيلحراافولا كلانمد ريزلبال يحصقق داعم جحا

 قولو دام الوالاهوجرب فلن رن ف| بيتنا ع وجر عم 0
 دمنا لاا احاول ظ

 ةباطيلاو كلل قاف معتطزارفيزورخز متم ل ممل انا
 سان دال: /ةايؤتسؤا طا اذاذلاوارلا
 تدالاهنإ ةرابعلاَ قح]ود هزلي لققو بلاداع معكم عج رالي

 يال توجت دا ما

 امدوهزامرلا نوم ةلبملا رئانل دولا فوطعم نا ير مقار طع
 زال مد معو[ تَولحررانإخ فلان افتر وق فرديا فاكيزطع

 يرركلاو بح نيران اطر عوؤلط كيل ليحتل مدع ن ناوازبتا ظ
 رو قيمنملا



 هيد نب مر 75 جود

 00 ل جب حا

 نيو ا د يسع

 مدارافو عارن عاج ديك هاط نيربتشلا ماءاخأ ير ملا ناطؤلو
 هديب[ ٍيمذنلا (يرخا ةرزصلاو اوان دقن نادال
 اطال ةريزلاقارط لالغتنبزاثلا جول /رصلاذاوطاةزلاوانانن
 وكلا غسلذ نبع هانا ةرايلاذاوط ةداعا لحلو ررصا
 0 حال 5 راحل قل 0 نزلا ئاوطالار رصلاناوطإن و هلأ ميلا ا

 فلفو دع اوربا طاننسا ةربات ةرأ' :رلاواوط مانمؤاوطلا نر ماذا

 الغم كطيف عيرمشلا بتل الغاضالا حال ءدنب اذ:
 يلع وو رسما دعس نلصلا نسبا رع ركل عاسإا زرعنا
 عفطمإو نير فشلا ازا خرز ططؤاط اكو ههسانت“
 ا. رت رانا داو تل دور دل وط كر مديد ظ
 اانا نوط لعب ياورد ضل أطال مد مد القوعبانعا
 لقايط زبر صعسبب اكدو لزوار ابانتاتا اذيفزعاذاع ْ

 لتارعلإ تعد هه الطم "لوأوصع م

 لش هزواعرملاو واعرف

 1 ل ايلئراعترم اردد

[ 0 
 تدي رمزا وقال !ةداوقورمب هئتطروهدسف !امائطذ غاهجزاغبالا
 طق درزند كوول يجو أتون[ دقتزطوزأو ةندب
 هاد رزدنت عنو ومما ةولارااهرسطت يا

 هلس قلع دوا اريص رع ]قرد نزع طول دست ياو طرع
 0 ةماواراكداؤمسو اًلظت
 ناتييفلاز ازازآجلاّصضلا رانيا

 ظ |اجمل دسوق ناركعزأقو ليوانت كرش يلعس زل
 ا 1 جولس سولا ووعد
 ١ مازن نق ذا هواه دتتمؤ اا خ اعاهفقامأ فلنا

 0 نا كيف » يجب م

| 



 هكذيوابرهدوتشارارولار ال طاير طرا اةسرعسربلا
 م اص ذاريرم ءاصصم ىطسم اه خور صبي وأ ما ومر أ هل

 انموزضفراواموي نكست طاع وجتواةنسزتاةريعشو ٠
 اكاص وضد ويك ناو اهط نكسه مط ضقزاالا هوب ويسلم
 وب وا ضفاعر اب قرت دن ويب ضفامو
 |ضلواه رش نتنولاوبص ورجل وح طوني
 مااا ةونخرل كل ضشمبل را تعارصتامزم

 نإ يا تنمالاز حرت وح جرأوو مطحو هس وني هل ماكدتصلا |

 يملا يعم ءاشتمالاةلاجبوعنتب الأ لت
 لوف نص صد: اتيض علو ريصتللص اجل سك ضيا هلع |

 اوبل بكل ةردسز زابدفا) ,اددشملاماطاشحا نلرتلما

 هذ كتم خرفرطيلا مكروب عزاذا نيتي جف جاتو سنو
 ا دارسكلباّؤ اح زا: نع رالججال ةلشملا ةزهاتحؤزلا

 زباب ئحراهد لعد سكانر سيات
 01 كا تاغ كافل اكاد هت ملل زوال

 لسكو 2 زلا م مؤ دعما هيلا يبي

 * يو اولا
 ىو م“

 و جمال ويعم

 لوز قزم هزم ءافرلاو مواسي لن نوما
 تننارعتيعو ليك اع وبكم: )اولاق خرطوم و الضلال

 نانو ذأ ل عاج ماو فاسينوجو نال 1
 نكد غاذل امملوألاو هازال بجرب (همعيونم دايو كاورتتلا
 ريا ثيبااهوتج جريل وغني تزنياموهو نمراذلا دا
 تبحر غايلاَد : درك روايركت ذك نيالباذعدا/ كر نكي اس

 ذا نفيلعو هيكل بؤ لف انكر مط زرابم مادككمذا ٠
١ 01 9 1 

990902-0- 

0 0 



 دس د سوي - - 7-222

 2001 رم يا ل 7-5-7-7 ع

 ضيا لو عراة موص الو خالب مطب تيجيحامالا يشار
 ا, ةيلاطرد يجوهك شح عطقو كلحور وول دن يصل المل ع
 لانا او موصل زاير الذ راومال مناك ة رادو:
 ا رو: دلا ف كو وصلب انكئجباهوعزاكول هيلا للاكل
 واذا خيارا اص طم رةذااأ طخ للم
 وفض نمد ولعل نئلالوسملا نس لكوفخذالااناواككوش
 25د هاكر دم رقان دبع اجلا لسباق ةاثكاو

 توفيت رتومتو كرز اروقملإ لولد وكما وف
 كاطبلاو عاجزا دريعملاوعبلاو ةاشلا جذل ةانس[س داق
 هيزرؤا لقلة لح هيوماو م الداب كد ةنالعازلق

 ىاناوناخئافي حلالا وهف اهتاج اعلا قول سب ملل زغدزمد
 لاسيرلا بلكي ناذ مطنوخ لع سيزال وجون خونبا/ مل ةزاذ
 وضل هراورب قر صم عطاطض دلالحتلد ازرملل ىانتال ايياحالا جي

 دهيدلا وإن هرككلاسرالا لع صفضو ا هليل ذا حجاج غلا
 روب« جاوزل ا هتبلوا عسب رو هدسرر لع اة ررملا عيش
 هيلا دوا: هيك عايل يشمل غو لذ
 تطعاذي ص اللالحوا 'ضرمحأب ءاسائبافزاكر نيبو ايف اكن

 لالا لم ذدلخب ةظفاحتو دربملا كام فاني لإ/ةلسرا يلب ضن ةوا ديب دو مراد مرا مموعتقو تيب ذل لإ ضاخ

 زور صنمرخال هديب هل شد بج لذالاوزمن الالح نخل
 . بيضا زح كارا قنا وذل رقما ناقلاو مالا توتنلز ملا
 "الاسفل مجتملاب هلت افزع هذخاوجبدداومعا ذال وخدم قالطلا
 *دباجيلا فلاب نهف لا لع عناب نيم وكب لع
 بشيإولازأف مرير انبملازاوكآلاةنول مدور مد نامد بانرآقلا

0 

 . قلاع يمزلا بيجو ماسلا 6ك زلازتندحاو مرا كانيلادنع



 رداد لعب اولا سمباتأو :ئيوب فوقول امو ناكاذ امن اقلاع
 دريتوبوأمفلا :ازج اذ لع هات بص ]جوت ردلو مدح وطنا رم

 .رداووهوزملاهلزورطر يصلوا جوكر فودكبو
 ةيالراةذج عار معك «و ل نسواريص رعت

 تحوله ترإؤزلااوفزريمالي .ةخ/رتث جل حا
 ملل جاضالا سد علا نارا يشل امتار مم
 هارت ةيقررشس فص عندج نطاس لاو ةريمجفا ذب لوا مألا
 لوا زجيآ ملول هكر نكاد: سرلاو ل ن4
 دارا اذ اوصال الوصو لحل سمو ماس مالا لادادسب  ابلرلا ظ

 1 راهن مجالاهزم اًعينس دريل لاما !اينقولاوإ
 نوكلاحدابمالداعااو موتا داعب داعزاؤمو لاما
 تيان السن رسب | يرطلاذ ا

 كد الماي يادوملا غزبالذ مسوس

 . ةرطموجزكاد داعيا تاني لا دقت لور الوالأو ناللامدلاواطمقسس
 ظ قت ار مكك مرل اهنا زل لتس ناوطلإ_ءارتب نابل شاف

 ماهازاومرلإ يزل ءةمدؤنملا ةلطملا بس امداد مالنا جو ررتنم

 ةزولاب باو اًيكمراص ةوهلاب نو نكمل خدم قلاب عتمماو مطرنبوملا ظ
 عاود فاحت خد رحال ةزواكددام لكيم ف مهم

 | اتبراهاد عندما ديدان اتسمت اقم

 لخزان يللا لور دوك رخل ءلع جاجا فملخدا اذ
 تنل ابار ارك وجر ؤةكددوطددلهإ زيكو ماهل. اد
 ظ درو ةاتمب اعدام تسب طو سما يبو جلا

 ' يارا ة هدانا حان اتمق دورغا
 يال ءاد ب دام ةامل دج ةلامرادم وقرا

 رو يس عمم |
 رافتقو ذكور ىلاكرازت حاادلو منش ا ءروكار اها دصور زنل ابسمزل

 وعنا حلك هم حلا الع

00 



 مآحالانالا كد يال تمذ كايد اص ال 'نساساوتك ذا هفالخب يعتلي
 هذا نورد فمر موسم وراتب كذرو 3مل وات الا أك دوصنم
 "قو ريم نرتفأو وع ح ارح اب ة:[ع موا ىتم كاذلا مهلا هود
 اعضملاذ نمواحالاب تاقييل وح يطا قروصي هاله تاقعفزل مذاث
 انب علا دنعة يل خفر زل زعي امو لابعد موتس هيو اطخم
 ضل ]جإمتٍئََو راض اهرمرنع ىرارحلا يبخل يزمركلا الع
 جدياؤرحو حورثممب هز جلا عزج نادج مدل تبادك نال قودي
 لاعضدلازيونلال نع رمنكا اهزمذتلا اا مراداهتياممآولو ذل
 كَ حو درج مدان هررمشنلا درو ديعورنلل ركب تهيرعشملا

 تنل واللعب ذر جياخارغلا مود عدل جو وحار كش مد
 ,ضالا عزاوا هقول زل ا وواؤاو مدا اب افلاماىلا فتم جالا
 رب ولا لو زحا برمج اذهل وأ اغلا محال اديس را
 بجتياو ىلا ياكم! حريجسل ذولا لال نالّهلارزحالا ةضلحاذاف
 ٠ |قلحإ نهد منذ ةولاو وح بام اجلوتالا خلك اذا مبلل معيلع
 22 ولج ماو ءامامدسزلذ داوارغ دال داثلا يزجفلوالا الخ
 لاو لوددومانب فل دالا مأجالا ند در خانل عواد نع مدل ض جاثلا هملاغ

 اجا اان اود دافوس و
 ايم جزل سل ةولا دان مالو هتيدكو ذأ مد .هلذ نرموهد
 يلو داقرعالا حولا, ااه رضووفولأب نولاثاعمو نازل اهؤانألا
 ةهلااهف يابن ذآ مرلعيضف ةدلاا:يريورهل نوط عب للا
 فطبإلا امال يدل لمؤشر أد دل مادا ناضل يل انخارع
 ضامي زون ماذ وا ضف عدوان بررشلا مومو را ل
 ضو هزلي واتش و دهب ةولاووق ءارحا يبي نمزإ لت ناش فو
 فد مزال فا ولاا اينايرصيض فولو ب9 ناد دال
 كرا جل رم لو ضؤا حتي بال ضد زول
 <00 لانا ف تافرايذ ةضقمرطف والم و وكما
 ,:مهاا ضني: ءنر جول راذ زال ولا لانا رتب وما حال غؤرا



 "ع دلير أ بارما عير شلال '
 ا ب ةماح للا ريعب)ل كاونل غياب زازعلاماح صعب اًءاو داشلا

 رص ل مل
  ةالشلا ظورزلاو نيصحادوزولا صحاب اتلطم هنملا ئلاصحالا

 ظ مودم اقر صحلازاذ ةرقاادتح مغر, عحغالوصو مزعل وا فزد
 3 خا غلالاجاهتحال نِحدنراقلال موون نرخ ا هلزاج

 1م د دجنب ديعباّموي هنعبي ماكرو يبا مرتدببحد

 طياز ونكذك ةولا لمح زان« مدتت وامام زد
 2ةاانهوريمتت ريغ رح ا! هوب هلا موجغنلا يذلا هيزج لإ

 يوضلابلٍهاورعت 2 رع الَع ور بمس ولحس اولا لدم

 ورع جزم ةزمواب اضن عمو ديتباذ نم 2 اللا حولا

 ظ در يزال توزن را داذ نم اا دحاو ل
 . للا تهد كرملاةللررا نكماؤررافلارااضحالناذاو؟درتلا فص

 ديدلا زاك مر ملاك ل مدارغ زهلز اكن الزل بلو كل رادال ىوتلا

 زكا: طبع هتسف لورا بدوبدتلااوبمحإذئامال تفرد
 . /هونملا لطب اذ موصل ارز السب شرا يردد ذاونملا زعل

 ْ ارعيؤنلك ةلوط دبع اكدذو هككم هنالادنلا كرت اب فص لانها

 رن ل لورا روج هلمتوريوامتتاسدحلانذ
 جم لام عين ري ولات .ض دكر لاذ كرار كوالا:

 صقل اوذلاهزمارحاو لري ملل اذكو ضناعؤاخاذ اهيدضيففنلا يبل | .
 , كون اذا هاا صحار ءاووبفوؤرلاو ناوضلا ب جول ط هلو ما نمر ينمو |

 .هرحالع رذاذ نع اممرحأ خله غب انام اه زافخإلا) ل ١

 .اةورتخلاذ دعلربورلاو ال ل تادرالافذاوهلا |عاماممحنك
 2 الل يور زا مازالا ةوواباتلا ْ

 زي يرانا دجوزل زن عملاء جلس ظ
 ردو ديب مالا ءاكاذاانبمدداخ غلا فلانالفالاد
 | تلاع جاب يما زاناجولاو اهزلاكإ ايلا :ايل كلان عا : زذركةرعد

 4ج



 ع الل كيو دح جيجل 7 تنل طرت شسانسطط كل نر انااا رالوه
 نطرماذلو :رراذرنووؤم يا بتنود مشد كوبر اذلعتلالوتيف ترش ف
 لب انااا تل ريغ الككد 20 ومجمالنأ خد مارلي نك ومال
 ايكراص هناا زم دعف دز اجي تنخام عتض ؟مقرلا تشو وفالادا
 لاعاد :انس ياواد نيالا ا و لإ عطاقلطم
 تام إو مدزعو كش -قداوا ولي منع مءادنفالاو

 جادا رخل انع :يوطتش إل اخ زب افىوانذ مالاسملا هزه

 2 تع فور امزح هيل ل ةنع جلب دال ماد كو مامرعم
 ردنبا اند او ض آارمالا فشسؤم ل /هنض وش اراد ظ
 لمجزلناجامزع جراناف بولادحاعزأجركاوردحا ير مكرلوثالا
 ْ مضلل وداعا هلا شرج تتم لااخغاملاع
 داوزلا نايم لام قوما اعاطحالامدو نع نيد واخرة ورمالا

 زازلا» داما وكل ]عاقل وزيزتلا مدو تدخر عن ولانه
 ةزئأ/ تفر وااو .ىزسسلا وب هل / ملا هو اركي جو الذ
 عر صبف الا ورئؤلارمالا ل نذلاذااله نمإشلانتمحرالونلا

 رز جاك معلا ريو رانك لعن دادلل الو عي نملل ماماو ةقفنلا

 ني اهل راو لاو اذريهج حو /نوطوم ماجا

 , اةيعاةقولادسبفالاو يقال ىضدلالالنؤامد
 اودع ج!]جلا ةطفدوالام دوج يزول ناذرمولا ينجوتولا يسن
 دف انم عاق نا ولأةرياذااذكد طدنخون ابر اتلارب للا ذاككبل
 هو رف رذل ا ةيقولا انك ناللؤالا هلشل ابويا مدع ج فيد
 هلا بيلا يستلم عميل هرعت :مْضَرا عرجرك دن ين
 هتيصودوننف عاصر ماك( 3/جرلان5 )آيس يوكون اتبع
 بوو ما ونم ل زفاعدطعوضو (كلوبوهاك اج تيحر تف إم كلب
 ادا (تيبز هتيم دااولاطب همس ءاذالومو

 جوج ميس
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 انزمامدلإ نفض هتالاغتت بوو ةيتمو يظر هيف.

 ش غةورم ذجدل تك ل يط فا خزممالخ تزعم نالوسصلاذو الا

 : كد ان لوف جرو اكل اؤكد زم بولا تزعل ماذأو سماك

 ككاو صا نه بندا كحاو حف طجر وتندرج, دل لإ
 ْ بارا اع تبهولاط يهضتو ثيداعيزح مطتنا وذا !سااّماذا

 تيعؤتبل مل كري اموهو درب لا رجودر ل عوزخ نا هن ميرا
 ديلا كمالعالا ]راهو فعلا _اهنل اواي مخوزجو زنا مين

 . لإلا خو ةزتلا اجو بد ناي ؤعبسد بهتتلا آجال ابرجد

 كازا وزكاةندسب االاانةفروجبال دج ؤوولا دوب هتطوواًتجْة مط

 نيب ةازج تعش تانك الالب ادنإلارا سنا دتبحضالا لزم

 سو يلوتدلا ص تلا عد ورؤلا ةدانلاواؤتن النعام,
 اه عزب ا.عزلزفلا هوب دفعت والادب برع الا ديو اهلوكتوذلا

 ل 1 هركمتي (6!هَتقدصل مشا لنك لنحت مول ئشواس م

 الل وجاك شن طاهرو هدبرخألا جذل وعلا موب تشد لاذ رلاهلات

 اني ارواب هنت رمل فال
 _دويصقما علما نم اتا لتلاواتطناو يبه
 ١ 0 نوط كربأم نوم : يي
 ا دامجاو وفرت طعايرأبابهرونرتك مرد

 : ةلولومد كاكا !'نالننلا نبع ملف كراس
 لنا روت تبلماتس روتي رغوا مرا جدل ذل اةلغ اق
 كنق كراس اهلج مضفور يو إتنا/ةتقودع مق
 . فوفولادديدعباوفخو من موو كوب لونق مز يالا مكه
 فعلم وجال ليتل دا دمج نجدابتب اول !مرباونشولا

 امي و سو بم و ع
 موز رووا اعااترش لهزا اذ [مر دز زرع ووأ نورنل
 كراس روف اطق وادا دجال
 از فزوزارواا دام فالخيدتشالا دعب وكن لجو اج

 | اوس ل
 لس



 ١ وج هو وجع تيورعا
 ْ ايدنعر د نوتسملا بلزلا اعرل سمت نعبر لقلا رؤوس
 لبتعبلا | اينسامع اد اعرد ازرؤؤل نوط جيم

 ٌتمحاول تخاهاوم هنذاز دال تيجو رزاق
 ءاويرص] درإعتومس للجار لا اهل هنيرعر تلا هدد
 هالا , نكسه نيس 22ج طواوقو

 و الاوزدوريلباتكب باتكا ذر ةبسامدجو 1
 < .ذيام كهل عز خدازاوض ابعاد طعّواض ااعيطجاييتطبا
 رمت هضوولبل جولد جديا ادلزيفلا ا
 اباونجو دنعيروصخ مود ةيؤلا جنب عزيروصخع روش
 ةدرد جر مؤذن ؤؤلا السسيناو ءاقالا اومالسالا اهطياشوا سلا

 ةوززاقشوايجذرؤجباس جذاب ولا ميسمطنلا
 منور ارو (مارطتملاو سلو ررانت 6 تووإ يب ةثدن
 الورشالاب ه نك انازلاىرختتال و دما و ور نراك داوزعالاهلك

 زائل اطيل ىددااصدقئالوسسر حانزعلاقنأ مو سانت ورم
 :عزوجو وتمص ااعيتفةاشسلاورمنالو عبس ةذبلاو عبس
 | هدا ركب بأ هبووزوجاناامالا د دعك شوا يائس
 بط جملام ما يوطو رينو أم ا ااتبازلزنوزج اذا بصق ظ
 نركز ضلانر وى ديوؤوفسبلاو ةرؤلاوصو تائلاشسبا سلا ْ
 00 هضم اردو والاف يم

 10 لا رك آل حالا (ذ زتشسا
 ول دود جديا طخ ياني ملا جزل فوج
 سس هسا انما وبزاز ل يت لمت اسقو

 هدم دوه جل



 نس ازاوو ئطلاكدو ف كلاقوهو تنس انءافوب هز مرماه و بجي
 حي »تاع تلا إو بيوجولا هجوور فوم وذاع ةزكؤم

 نحلل عولانهاثمو جام سافرم !اؤر انلَصُم .رتؤنالذ عقل

 متل يركلاو كلا بالا وداتسالف لانو باذرعلَع ولا دلتا |
 اعْوْمْس بلك نك اذار اذ معَ عما لمآ وضننال: 0 :

 اسرهم لاف دعوؤلا اهلج الذ زولاو ب تونر ظ
 حنا ةرارزمووفلاوب هرراقلا حز احالام كال ةداسعلا اذ ص

 اندامسلا والبس واردت خب واتمنا نكد
 لص والخ راغب دحلل عجلان ابلاؤصالاو هضم

 ١ فوزي دلاطهو نلعب و ذوب كراؤلاو ملل نصا وزدنلا
 من ومو مار يؤصلا لولي ل تيار عزت جور ورنا

 الندب عال, انعام هل يوسع 0
 يو كمان ودلاديونيا قالا !ةاياذاصوخودسلا|

 موا ف 1 الا 0 نيعب ا

 5 ووزن كراق] وبلا بورعأ هيب
 لم ونزول يطوف واس عل

 هنا ولو ةداولاووفلازريتنلا زال نعاووخلا يرام ذل ذلادوبلا.مهزع

 اقراط ىلا ذو ملع دبل زا قايد" ىف نال زا تش هاذا
 ١ النلالخدراََودَ علا كو الفاخر 22ج مويلاو

 | يشل الونلنولا ا: نارعان منتو مصل نك جل لطفا ٠
 .ةطولا غليه از ربؤ سا: ملا ةلئاثمبا
 ووتر ضلاو فب وو سلا زز ضف يقتل دش هرعأ

 . "ةةيضنلا مايا تمم جدك اذاووف يوظتؤ درتتتاو ها |.

 . هلل )ذو اذ داك فر اوهويأئحان دش يحال
 55 هي روس ع مرام

 فو دع يفت مسوس داورلاو اناف يفنلاا
6 3 



 كل 7 قصت بلا ميال

 اراه بعض ل جو رض نط اا بالو هارت غابت
 ةعجلاكةرثولا لاما رسعتلابلطجو كولا تؤاذ اوؤفلااعت جوازا

 اكذلا التضتا م زول نضتلا 2 هردزعل ارد موسفت وزمن جاوفروبضست

 روبل مادعاصف شلال تساهيل ةانس «ذيلو ديلا لكم

 | ضزوحةرقملالا اننا /ةيزرعم هلق .اوشلاوا ضو متقلا
 كلَ ذافضلا 1 ايزكدك ةماكزارعاصفرفل الص اهلا: مفلا ذاق
 ذهل مذبلذ مدح العيرسبلاقلااشنإ اوت دات اا زي هنم
 0 و صفو انزال اما هاج مو راسا
 00 انما و 'ماضع تم ) تبدأ و ةدحاو وعدا ذا
 . انناوا عر اهدا كلت روما بهذامو اهيلجرو ممر ءوطتمو
 ةقيرعمت سورا ناد ازا خرا امدنعي "عناب

 ءاراوقلاو ١

 ويب لاس نطو نلع/ 4:3 وس
 تيل اولا مزلانف نا( اهنعالا نالكفرمنل ارمولازع تترد هرؤلارا

 .| تفلت ازاو:رئولا لكلا رسمت كبر اطورغسب زك( وسر عجب قوبل اضياو
 نإ دوصتملا داحنالان نعول دو ةعتسو ني ازع وباي
 هناا ةزا زا زان مسمي ظسا
 يي لروح افاد مهفانرملا
 1 ل يو لسا بردا
 سول يعوزل قرصتلا ريوس بروا ع ااولعتلاو
 : رس نكماإلاو رسخت نح اسد
 كت بح شنو البف اال



 اينفسم كاز امخوتلا ماي النعناع ايلعمم عضال
 انازي جزاك يالا زهرضع تون نال ةلالد هلادزأ كذا زهاوهزنزعب
 لاي ملو نذل تضبلاز ضرع حواس اهمدح ولكن طليان املا تم

 انتر /امنزمزلذ احا ذس ناو بح صان هلع مالك انا ناو لالد
 : انسب يعضتلا» ادتورغلا عرب اال ىلا داني دصنب ماجا

 تفحم علا لكلا زاغانلا اللوالارب تلا جوايئرنضو يول

 اره دان غون ويف يذلا اًيصاغيربمب ميدولا كد بصقلا

 2 /ابعاخرلتتد :ديرشملار رصد ةريمملا تكلا إسم و غاكلاو وَلا

 /ديمخ] وا كزلا ابقايماخز ركب اماّدشمو وايش لاكي رن

 ردجررمياخو لطلاب  تايناوؤحلا لاهل اسنيم عناكبسنلا
 ؛انأو يحن ديلا لانا باصحجدلو ةلطمملا»بلاعاش ارهلارشمو ناضالاو

 كيلاني زدررا دبس ابكر طلط حام وذلا بالنصب
 هكددصللاب رن بعاوبصريعلا نو وصال ةلوقد البدل
 ط موسملاؤوراطتا ولف رلخغارويطعلا ميزو عاملا بانو زاعزجرب الا

 كل روكا د يصدكزلا لغو ذزو ئايناب يصدق اانوذ إلا
 . اسرار[ يدا ضاردمدرمك إم ربسلادرنعا وج طتاذ
 ااا امنالخيول »بتل زدنا عمن وروتطلاد

 دهب لجو ذو دانوذ لعبا امركعا رم خس كزصزاوج ل فوسلا هم

 كيوتو تل لعات سيزون عبتكس ياو حأدو تلعن
 كّيلكب دامو كلعاتلا 8 ظ
 ! "ةيتوملاا مرار سددراخلار رف هاواي يردن مولر نا ْ

 . ةيرد طابا وجلد يملا ملاوب لارا يم اد اطارمد
 ايسجعتلاةنازا هلأ دانك السمرا نمداوشيالا
 رزه ابدل أتت دو نعد اوقاف !ييموارسن ف راننعأد
 ةيمشا نوزع :زةدشو نذل يدصب افراد

 درع مايل ادم الاذنين يسم ديا ١
 النو يؤ ع 3 : يأ رواد 2 ا



 سطحوتم عش اخ لونبا إلا مشحونماعسمر بصل ن هكبزايمو
 بارا ة دماج نر لردع ما زين دات
 هدقو لوطا نمو ان حجيجستلا كروز سراوارملا سر طوراوسجنا
 نالت مدلل اناضمدايطموالا نكي ل ةزوبتلاطرزا اذهل بنادعب
 الشلال لاذ [ضسروكيف كطصالا دلبحناذ ديما
 الق اعرلؤينيلاصخ درا كولد الملل |بتداذان سسلا ظ
 خفر علا دماليح هزهو ذم سكيب جدرصلا ركن ااهذم دمك ذ نخب

 هرصتم[صك نمل نامي نكلو هةدح ةذالخلا ماج ) رالقاملل

 ازاي عنبفلا ضب ركو بينما مونيا موت[ سين
 هرب ظعيف مديدس اذ اكعربؤب ظ متم ز|خاعلا شنهو كاذب ملعب

 ين انككو تيل فا اص: بطبأل ا نيل وانتيالنااهنمو
 <( محاص مج (ةبح تت مولخازمو طلال وانسي اهنا |
 لرواو اؤؤ د سمتاز كت زاناسخو نال تبقي دابتمو مسؤل
 دل ايون اعمل عسب اذكهو وضل ام سضنإ تن ونجو
 يح ساعيؤورموه» ةئاعدب كزابلا جب هجمو تم تيمنا
 : بورا كري خيط رك بيضتان مارال ندبزالو أل
 كو ارونن هعمطةّرأذ ميتا عيوب تكن كجال ابل
 نايك ةزعودرلزازسب يوكو اعلا هعوج هللاوز
 «ازكامص باحالاوزمال اور ف طرت ونتل اور ئذالا هي داغو

 كبل هر انف عرف 4 كتلدي مانام عروب لا

 ظ قلل دزابلا ناك سمج ريتا :اماخرماذانا دايس وزمالا
 ةهلاد زم يب وج وز مزيد هدر رص وكيد بريل أ

 دينو ةذهبدابم ام ايا لكوب الوم مل: مالكا تم تلت دعبرلم ٠ ظ

 دجال هلبااليقد ركع آم لش هكتدسأ عا |
 دابر لحل مارنأل يمهل بؤر مانت اسزناف يكمن دفا ْ
 5 الانا يلوي تطيذمب نافل ضب

 ا 5

 ل 111 8 7 ١ ١
 5 تاقنيسنب تت منشن .. 382: خشتعح ع نيكي شيلا اا



 رق نجي اذاذ ىلع هتال سال ذا فدل مسس تيئراذأ ماح نيرول مالشلا

 قتلا مرعو كومسو اهات ءاملا عمرنا (لتافاط دوتورت هد الف
 كررازاذ مرسال ماقم نصير عاف فرز يمس م2729

 ماكاذا متحد زو هعسو هلذبل ه6 زجل ط رموش ياكم !
 لستر هكر رار اذ هلاننرورالا ميه دبل 2000

 وصاكرللا 520000 9

 لانو ةوبهل كرتل ةريجاأل ا.مورب لرب تك ذل
 تطل اقشلأو ةوبح بو كعب بيئؤ زن امو مىطملاو حتلاو ةزوفولاو

 هلوتل كب ةزيلن ةوبحام يو 6 ذول ح ةريتعم اذ رو وبل, اغكوتشلاو

 'عةرللاو ارامل ,ا نيل :ز اعط عمو مك امالات
 اذاذ جاو موك زاك هويذملا موف كنامال ةىبحرال كاقارع ردنا وم

 0 ..ولازال ناو هاظؤ كد تليعان ابا محواتكم حتت

 ا نطع] راو اشتالودو ذرب لاو مدا زع هيياوروهو حسو مزطزجال
 هلتمراتتشان ماعلا اغار اريزناق لسعة ملكت رج هكراع ا

 انجل ذر امازاف ضوب لمص: نوح هلر يدا هوو وويرجوم

 اههفنب هرتفر>/ محا ةلحتا ةليش تون زك ركض
 راقب رباب را وربة «ةفينخ دلل
 هن الرقالا] تمودتوؤح ةاوطإك من دوو ردها ذرب دلت اناا

 0 انك دعناةحالاانتمايظرإلالعأ تبا هك ةازكو هيدزتلا '

 ظافوسوحت لذ الرسم او دز ب زج لوبا عطس
 أ للا انإ جادا الصاله نخاة راسم | طاذ بلك السلا

 0 ارزدلاو سيحل زان الاسم ايديا راف ْ
 اس هازل ادجودامالدجول 5
 يفترس راهي كلا دخل ان اَذحا
 ناار ايطافدريعالاهسنورولا كار يتضف هلسلزأو

 ”هييش ىباشنا عفا ب لج
 ا ا



 07 يا طول ل اوال ةلضولا ْ

 3 «وبذلا : ةوبحؤول :ويحروملا نه كما ذليل راو ىوصب

 ثلا! وزع و داشلغلا ناكاذ اهدا تبذل لاجمل حار
 رقاوطغ اذا امزالخجو موبزملا ةويحؤود ىلشلا د ةوحل اهمال اوما
 دار اهزالا هلتندزخأا» 0 «/ممالا شيلا ف صنم

 00 نموا هلو جيا دتمال مح وح اواثؤالآ
 نمد آان روالا نخب زاهد لادا رأجورجم وكل اح تل
 دال مع صب وبا مد رمز وجو مو انعدام ”ريزطضا نوكذ طال عد
 كل ذلك هرتش عاف رتسحلوا وبريد يرطب أسم ال' ببس ةرديم
 طاح ولصر رج حاكح وذ ذال "رعب بعلب ولابو «رطسم

 بادكيلعدب نواصل روت امين ل رطنوألو ئروا هام ججاد
 رمل راو ع نمسا مزعذ جذي :ااشنسراوبح هو ةج عجيل

 رافع روحو هتعطنلاو نورين الخرب ةركالاب كالبف عزل اناس

 لد سكامالاو اج الزيرو اهن مارال كأن اع يكل ىلا دهن ]ع
 هزل ديزني طوعا رخال م ابنا
 و ترايتحاو ْنْررع ةاحاهلا مرت مداد ويطول وكلا ةداوط دست

 هنا يام رهر قل 32د: لجخالارافصووطع حجيج
 | مقلخلاعاذ كا مدور يزل ناكولوررصلازم:رالذلا جوملا
 ةلكؤنالذ يذلا ىلإ نصتل اهل ووك بكل رفونزاكرار زق
 هيل دبا يبرأ مهدللع لوشز معدل ناك يعامل

 1 "للا يدوم اهلج زاك وذالا ةدوتلابب لحل ف عزل زاوجونعن

 هي + اوررادسملاأيايموخلكلا ةدؤعؤلاذا يمت لوب 0 درهو
 ماعاف مقو اذا عذيب نيحلا ةابذ ذرضزكو هدعاش اضياايوسملا

 0 كش موهد عزل خذ عذ لدنؤ م اووانف وكذلك د الك الموتلدلل
 ظ 00 مب



 ىتئلاورئموتلالا بلا ةاجرولاو :قزاورتلفل قورعوتباسلا 2.
 ميرال قرر اريواارنس لش متاح ور ككل. ارسل اوزز ونار جهتفلاو
 6 دوالا عقكام مطغ نعتمد (قسرلالا تاقازاكشلّا
 هلونل م انآفظواانسسالا ةرح داع مئال ضضولو ملاكا
 ةحيعورنل ارو تحل يم وماماف نستتاوزلطلا النام هر غلاع
 اصلا ًءاذؤوزنلإبخ أح هلوخ رخو نو رادبهيتتف نلادزتم كب
 راوام ؤش الادوول ةنربورك امال زفت داصاير ا ونل م
 2 تضر اناتكر اردو يذلا لاماجرب لورق ووبذملا ناذ
 احا لالا ةدايز رتل ركزت ةوكذوهاع تولادوجرلا#ةورع

 هع ينترت

 كيالياتوادبم زازا عفن راحت حنس يالا لوك وبنلا ٠
 ندا سيلا طواشت لوقو كلاما كئموق باص لاودبصرتلا ظ

 باتل هارت دام هيج سةر هزي طاب راو باتمكا ٠
 نسر هربعو دو. تلاىويجملاو دا دكل وتسبب ةوك ادب ل انفو ةوكلا ا

 قيسراولارقل هتججنذ و وربصذك 2غ ينكودل تلاد اعيرعما ظ 1
 ربوع جزل ]حرلج ا ةيتلالمنب فاحلا غانكانبد نيودالا
 هنو هود دوال وذم يتلا ايل شمهسي وا يزل ارلع طنا علا ظ

 دفان امتافاكصوااودجت مانت اكول ب الا سمو وطدالاهذاع
 ريدان علانوزق اهلا ءاكا رقد عاوديعشلا .٠

 لخييلعربا)ملالقتناو ل عاسشز المل ةلمالذا دموي
 اطلع ميرجوهامربتعيو دنعواب عزي بوريغلالوكاذا داتكأا 0

 ذاكيوجزاهمةلزمب دعنا صن دا نواو دوب و جتولاخ ٠
 ترا نبذ مججوؤللا اص لؤي نامرل اي ركع زاوزص الا
 كلالالاقووبيجرلا ذدنجوفاشالاقو نع كلج اناوكرول نع



 تو مرلو طروبو روج جوي لو هيل ايفل ماع هال نالذووا !نالذ ْ :

 يكول

 وهلا عيزخ طع رخال عبدا لذ تعجن يجن تع |

 نطيل جون :دكرشلازادنالل وسدرمتمتلا يخلو عالج
 ةروصبر ومنذ ةروصزاذلادوجول كنك لامضاو يذلا نكيملذ
 ١ ةياغفزكهتبمتلاو دما ستسم مق
 "لورا ةاتإلاو ئىسلاد 0 ةاواثببلا ٠

 ابرزجوف تمازعرخألاو كنزعاممدحا :نيدأم يا ينل م

 3 | هييحرمرلا واو مسلاضك ذل جو تجد لانو جذاادنع ةلَشلَع

 انما عيلعلا تهل دامو اليعوكلو وليص نا ىلا طانااسو
 كلا هن مس <زلادنعلا فذ مىيدلاو قانا رع ”اكذبا هلا |

 ماتلعاوورا هير تفيااذهو نان زطتت مقار كيتلا دعبل

 ا ملا ناؤنهإبتت موتا جذلادعبلاق ٠
 رخال ذيع اغلا بوش وفلل وه يتلا لاوزسلاو ٠
 لكان تتر هللا تترد كاع رم تاع

 .لاودتلإويرغللَو يسلارصت مدوا]ك/ تارت لعله صلا>
 انت : اتاي متاتوعو تالاف

 . عاتجالةثاونلا خا :ةفارلاذ:يزومعلا قبب دنا ماتوا مع
 | ٠ ةةديغتلوثو نما كاد :يزمكاتاو جذلا فاعور امؤقيرلا
 ] 10و ةؤطتس عوف عروبة مساس دبس عزيز راج
 ديل اك داتدجلا نزول ددع لاراب اي رضالا م ا

 اخماد اوزنلإ يملا عن اختي اذان اتلالوامل دشلا#

 ةخابتخالا كورولا نخل ذةداعملا المخا كميفاهش عمق ٠
 اخرتيااذاعرسنع!زعطفرب ممارسة وملا عاخ ْ
 ول خ هزخالقردتي مل ذر ببصمأو نلاودحجملا اذ زاثامملخا .
 زودت كرب رينج لتنال وف الح ةوكذل اير علل ولمملا هل

 يئ3 5م ليوبط دبم ىجاطمزم ماش ةزج زبور 0
 اف. فيلم هباذب دديصيتزاوبجاعأإ [منرسبللا ةيوالتلا»

/ 



 ا بة و ا

 1 ورع مسجل
 .وباو ماسالا ةزكدازكم يعيمتا وهو هراهرلز هاظوهو رضا روس
 ككاذ :اعراؤيك متل ادديغكحو مع ةهاركموارزوماجؤر وبلا
 ميادرجاب مزعهلركال طوني (نملا 2 مابا تئارذ ةلئدلا هذه كو ةرتم
 ١ الليف دل ذاق وم هز كما كور و نإ در جا صام هببلاو

 | ترمقلاو علا لو املا ذانكانراإمل ]بانت مرن ولا دبل يلب ١
 نسج ]الأ هقسبدلاو دانا تناوروبدلاويفاشلا وداخل فوتو

 تق الامر ساو جويملاوزتلاو كتب هايس هالك نأدعلاكا٠

 بسالب قنأ شلح ءاملاؤ تومي ىزااوهؤاطلا كربلا زيطج] عيسألا

 اخ اباو نطباممسالا ةلطم املأ زاوبدل علا نباوصاورلظبو لئن 0
 اقاشساو ريهتخو إب يكلمك نوكأ دوبل 3

 ولف ب دمدامزلامان حر عد مسلك ضال رجل وزيالا و وسلا فا

 ظ .اطميتنةكعيرد الاعب سر هنمالمامو ثم دخلك
 | هتفاتيسر رول هيإ اهو بسب ؛ نوم ةنال امو عبا اما ءاوازخج

 بس بس اهلزض لالة كنس لطب ةزجو ل

 ع ا يفك
 .تتامودرمل يب ترقب للا: للا ذرعا دمر فراك ٍ

 الا ةواجنولببتادوجملا نادر لوب درر الار كانزاداكذ
 ليلا تاز زير [سمو غاملا غازكاةرارو ار الانا خل ىستا زعبل نال

 ماهى لا ذا مفعضإل ل هش كزلابامزعخ قا سراذل 3ث
 ل ااًكيبلا اخ لافاضنا وامر ملينا حنيت يجز

 دي انوي وزاد مولد تل مااقكر ةكك«رهاو رضفاو اضع
 يوك ةوكالب كمت يؤول رهو هب يسن هزل بلخ إلا مضل ارع

 كلل 7 دنا فضي تدةينيفيشسل راونلا !٠ - ١ انهيينيرادب] :.
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 ةنلا# عزك راك متل نالخج هننان تح اتبع زالت ل هذقو
 اًظفماذعو كلان يعد تبل ابطدرتالازيلكلا ةذخاي داع
 قوس ببراك# يار اوشن در وئل ةقتم
 رم ةزلو امدح راو هامل نحن وج دا جرازالازالا] تلح مرلا جحا
 !«ملاف طل حازاف نوني احا ردسسالاامززم دوصصنللا ”نإ[ مرا لشق
 ذيبان لني نحو للا موز يرالا كراع فام ايل اتك

 لاطئائيخل وو ليات تماخ كننآلايرشس هر كي لود دسصلاب
 والذ اؤلانلاب مهاادرل د انسلعجي نب ارنب اىاهأبب ةانكر يوم
 يك ىارئللزتيجاحالاو يعل الاذب ةئىعازياعو يدي ديوس ل3
 للعدل هويعشللريزؤلو انت ةلوضو | يوتا وفل ذايتمتتالات

 عتلزعوملا و ككل, كير ]بسلا عدالاق ثيح ست سلا نيطلإ زعاشأب

 ةلاطتلوتب مزم ياودلا امانا تنإايراف تلا لا ملراجو تمل
 يائس التناول هلا تلا امون ورلتاني ل

 هاي مةوغدجو ذبح :ىيكمتلاولتذاذ مهر موشاالا زها! اذاذاتتدوتب |
 نزول حو موتا ةد انتخب اهيل نكمالو هزل ةلطم
 ألا موبلاو قلاب دوخي بندلا ىمثملاوطاقو ةناكيل/تلؤلاذو
 فنؤانضاوإتتلا بيع عيرخس ما ندر نوكحو ديالا مدل ةرغ لا
 ١ ١ خونجلاببلاعادشلا عندو بييدزاطاعاتت تلا ة6 ةالعالىرسال
 ةوهصكد( زب دوصقلاز محلي طقس ازيرا
 طياطنسب :اجلر فم نإ صحاذااههناددإو راف ماسلا رواةفد ٠ ةزانيجل

 مايك. افي الخرب يرطب ياور نونا غرملا
 ةذانجل خليل عاهل راك مبعد مخلي مو ناو
 لوقو حمتسورعأو لاو نبي ]ألا شا مااا جرو اه ددا

 بلا صرنا يتمنون رهو ذم هن اجو عبذ ماسالا
 ان قرعل رح بنزع يعز وريعبلةاريؤنلا جلالة يخيل :ء
 | 1 د ها كاد 11 ل .١ مهلا فجرا هك سب جدع ينكريزوتوق فاطدحب مئاو>“

 ند هر سرس يش ل ل نع ل ل كمل



 | ملا عمو قلل رعد رولارمٍدزاورمز طز سرلاجبحا اذاف ملا

 م ملي ماحمزفب اذاؤده اب لواودس كن مزكل انحاز
 . الاه ماتو والام مهكر عزمسبالةردسصلاو موضت اه بع
  ةفاتزاف تبلل اعندصلا نمظنو جر رتل انهاخييؤواقرنس
 . [هربلو هبايس/اومسيزا هتلكلماو يجو ةلبلا وادم
 , متل ه »عرب ىزلا زائراو كا ذب ل نين ! تيل نه عرب 4م

 . روج زللحزاهدح جوزعلوأ دويتو متين ةلغل هان
 رتل وتلا زال طولاو موزلا ذاب دربل اق زنا عرج هما
 ١ يول 'ضفوح مافيا /موملاو هرزلاوحر مملح زملا تالا

 ١ بيعصعم 2 ظ
 مجامله. زماملل اوججابوهو عن و اممحل طب ا
 . قم اف هزل +وفش مينة طالما ديلاومالابارااخ ةمالا
 . لمجلا نكامؤدجربلاذاو اوبْؤ لانا تين هيب دوجو عملا ةذ عم
 لاف مالسسالازاوعنسماواوبا اة مالاسمالا ]هارت د متاع احراذ
 ظ العام ًاموانلامممنذ :رزمدلا 2دج اذ يؤجل لا موعد شوا

  ضزوتشانك ناد املا لبتارابعلا حو هتعبلا2/ةموا جبل كلذ
 ”واملاندورشاذ اال مدعم زجل موج ] مذ ملاومأو ماسرل

 قتلا نعي طمب | عانضعبل بام ملعانل بجو ادياح مجانا
 زمام د زوكببل ءنخلولزناما فور عا ير حملادنس تدي
 . القرن فرنوهداسالا اة آهقلترزتتاوادلاوس لمد
 .اوبازا تابرلا سبر كيراو نوما زيلو دعوا ا
 ْ ا اي وربح عايراح
 . 5 رانك ندا اود صاراو مالا ملبن هيج ل! وطمس

 1م العوازم هليل ئةو شقر وقالب لذات

 . ةربخدأل6ن ةلعجوج ةيزكن والفتن ]ضةكألاذماذب هيثم زي

 ا



 لزيز اموال تيددل ةو عمال ةلزللتاعلل هذال :

 أ 3 د يي

 يىحااذهر عيادة يرانا اذا 3 ايوب عهزظلادع

 0و لاو 2 احلأو اكصتاكن تمر خت ذالبورانلا,قزحالا

 ةشكراادواالئانم مرح نوكيا ثدذلؤازؤملا1 ا
 نبال نالوا و خاكلمو ا كناغ كلوا
 | سبل ًثوموم اينرلافانجاصو ف كلت ةانتناؤاكلا ءايتقب زا
 هن اننالاكسوبن زوكيالذ هيورح جس ةلادؤورللزيزتملاب بلا
 ةلدتب للا هعفد انكم لو هدبالاتقدصفا ذا الابل نانلق

 تناله انف رصف: رسل بزة دست اخال هلال ظ
 ريم محال دع همس ال هنباو بع لتمبحد وام ٠
 1 يعمم

 يار عصلا اور بزازها مال لابو |[ عأفنلا
 هن 0م رام نول ىلا نشأ لاجرتو ندمت روصو بلدي هنالك
 وص دولز ةنأري وح زاد ِلاانح اءاظوامفلامالإززاحانا
 وانس ةرش رخام هنا: نيف صم ريال مدخألإو ادعو
 ةومكد ور لاباذوخاَم هنوكك ةيغيندكي خبل عراب: ذاالا
 فا بسلا موو[: قساويد بنا نككد است

 ل دلي ىيجاف ن زكم بط اب ةعف دزال الملا ناماناالا

 0 م دف يما تمت مالا
 8 يخل الرب زارع خيارات اوليزضولا :انناوا غزت ْ
 اعز هنهلل انقل كلذ اا /لغبتج يخالط يي

 زازا رجالا دونك ذاع اين ممملالاذخانال-اليبوطإها
 3 ا 0 عل

 يسن يمنا امأ#2ةدلاعمزنوممزب ال يصمت وزعم
 ذر هيلدا حار يلح نيدو ارصحايهاواتكد فاك
 مب عطس خ قضلنل هضيك/ةسلطمستتلواطلا دنا شووسلا 6

 ريب

 ضنا ااا !تلدنإ ة ةيتشنف# ب ردد تقل سل



 ظ كم روز فما لا ماعم سرجأت و ماعم ل مربسلا لم !(قؤطنلا
 1 داس 021(ة وخليت نامل وامي اناا ممدبا
 0 | مأاذ داعب ان ييونجو دبي ىجئدس حيو ةبصو اركذ اما يلا

 . دنع زف لتتلازع يم كيرهوزمح راو رنا و غاوطبوطسب
 اموال جما عمالاذلانملا غدوة وأم زاكياور انالخ
 . فهل نزازاودبش انالخونع اما ماتملازيجاذافدسبلا
 هع مالا الصتلب (ماق نازضو عينا بانا ظ

 . اعتلال لتنازل هلا ةروبرلالووه عريش يجوع

 | و اولاتعاننبب ا خابسك انبات ابفح لويز ردل ا ٌةوتَع

 ظ انشراراايح عظؤ و رغب ماسلا كير: الرس هاك دا نسنكم
 ١ ةلك دم ؤارلاو عساس و الحرم
 وح دور وب زفاق مونضاريح واخوي مولحنزج عطونا برج

 مخكزو مويبا ةيهفشر هدو دك زو لسا لحي نيحئلواذاوس

 لول لاولاو <سيئاذلا نيب السن لو مريض اح ازال موس اخ
 | اًهامداتلاكب ةريخذ زوكتل امل كدنك:غاذلاو يئانلل ها حدزع

 ذزلا نادك داو هزني لع عمرو يزحف, اهات
 ةكاناكل ذر زلط شن العوض الا غارج ملع عضوي هزل

 ا
 اشتم اضم ن] بج امزهازح (مالاو يياسللا اعجضو ةارتبا

 اي مقرتسلو أول رشلاةد 3 دهالو ممتن مالع د الفاس

 000 يصل

 ةنادا اسال ضمت
 لاا نا جبزع عازل السقا ادنلااتاووفاشلا راو ةيلباقمؤ

 2 اشك فنلابو انا غدز علب رزجادوج بسلا ريسالا, ال
 طاعورو انلعمزجوؤاشلادنعأ زانياوربخو اورو: عنوكب

 اذاارا خيال تنس ةنفيدض, حل وعدي 0

 . ت2 تةيصسو وجر تل ع ع ير ل حلب

 م ضخ لا ل مم بسس عة



 موك رزان إعردتب مورشاوم هسو ماس لإ دالدوسل (مالا |

 انك (ب عفت اللف قرالاماو راسلونا زهئاظيلا نا هير زجل اج ٠

 . 5 ا

 تبذي نعانرنعمالس كاراردراجالا لش نبالنكلازااعانبانهف ٠

 عزل قرع يلتن ىف نسل دال اكتبو كلالنداذامرمنال

 'لادلاببزسباا لابو نجا لراجنالا طضوانتسبلا بويكا
 ري قوت مضارب فدي دداكق رجا, واةدب جس الافجد
 عذار انتسب نوع اشنالاةو ماسالا ادم نجاحا مفاد 2 0

 ١ كلوز مجان[ بك عادا بالا رك يإرصالااذهاتيؤتببو
 ةعيواذلا يب اتتيف عادفلا ير جتلو علال تيب عمالل يلدا

 .ذاخيجر جل ارتكنائازاق مانع احدت نما سالاادإلاهولججأ ربا ٠
 الرسل داموا دف يزن (جيزع فد مث كاربت اورد
 هّدعنب ورمل! اهسوؤ ةدلل ضق ننس فاتلما ةذانملاوةرلا ضم ٠
 دتعاعريباناريؤست بسلا ةباوراعوبكيئاوانللوئبوزلةللاءلخ
 جاد هقيقر معو ةزادلافمتباد تتنئاناداتباةاجالا
 اي لاو هب نمر دوه ينيب لو ان دان سفك نالخج
 هبيصن نسرماكككيلرالامزاحإل ]تيدا كيرلي تعووزتلا يشلالا
 قوز ةرمو جوملا عددرلاو هعيب زاك الذ ةثحاذ ل جاوبج
 تيربو مدهل از طاقاناغب مقوس ةيفلانانه د غنام
 | دااط توطادوااينحو اكتم :4رادنككلالوصحلاببم تامئاعشتا

 ٠ اكل فرطرل ورز تنال عد لدع عل سوو هدو طحت '
 .ليلدوهو كاخلاءاور هعفزنالو هلكاثت بيلاوإ ل انيةزانمفيمن
 . طول ييمااوزل اتم جوليا لاروجاتحياع عافننالا مهدات لع
 ااا ميجا اوال ادت ز ولا بين روب جكندت وحال

 وي زاذقرورفلا واس ياانلو دخلا نكذال اا زخم (مطلالا
 ظ أ بوفتنبل بالرد غوزخلاخنامو الضنلا روزا رغلا رب مرح

 , اينع:هزااهروجو نسل انف دتج احلاوزل مال الازادرلا عيزفلدم

 ْ لجوال ىلإ ينسب ةنلاواعلاهرلةنمتجو ايدول هعيمج ةليضن

 اهعويورتت> نونا اد دف



 اكمال افطو سن معيد دفان بول ما زرا سا زود وع
 وصمم دواوأهمسألاعمحؤماقرنسساو ماتنزوججالا اند  سم

 ركن واراكح ري نال زوال ارسم موصمر ز طائل نعضالالا
 لا زهاري طوهو بطاد ةاجرتا/راتهو الا نجااارتحو دعك
 "لو زسل ل دهس التعب ميدو واصفر جهلا مولات

 نتف انسراق مهر ادله درتسرل ا درخرم زد اجخلا واخ تقولوا ١
 / د رورسادع مسا اجرر ةيثوت درر عست تاب ا ةسرض

 . لل, نب وزجر ماسلفاكسرلذ ةنعهولاو رش

 ' غامالو غياسملا ّمفنم الد قزالؤزطلا اعوذ دوال عؤبلياع
 . كاني افرعزلا لال د غال انريرع نيل دراجات

 ميليالداؤرج عسب الدلال نفع ءئدذسم نلال دو تناواذأ م يستلا |
 لبا اذلإ.طسبف عجل ةلزتمم ةلالدلا هز إامذ قولو ٍنوستل اذم
 مؤيمتل ةيضالز مولع ءزلاةود زف يدقو] بسلا ربا هريكسملاو من
 ' تالا ملب(رز لكلا تتناسب اذرلا جرجا لانس نكد
 ما وص زانت الع قلابست الو نجيزتوعد لكلا
 مطلع هتءالوسزاواموهوؤسلا6 هرجبلوسرالوذلا سيلاب تي اك

 اذا زوك مدفع فلازم نتا نندااو ميل ةمنم الرا
 امن مزنلا نذالتاثهدلاركك كتاذ غلاي هسنم ب اناوهد ٠
 ابو فديت انو نجلا, ساعدني امعازمزس نراهم
 | هلل الا بورز موهر ٍكسلاووم كابسو هل نآتإتقغلونسز
 سيو رتمطرألانفلا اع ىدنولا رؤياه |
 . هتريلبن االئشانأ س هلذالبسؤتن ميزو ان يس الئسلا مالآ

 | اطل ذاخبازلواممس لا ناخب ةوهاذو نفس نوبل



 هتك ةادننلا يملا وهب الامال مي الف اهترو امس افلا |

 .انم عدالننلا لارين ثا ع طور لملارغتنزلاوزلاو ثكسعف ٠ ٠

 الزاد هوز ول هارون موا: رورو رومورفحل

 نع

 ظبط فشلا ئناجلاواكيصتاو اكلم تكس جيزتنلا بم
 تليعت سم هنوف ملال ءافول حافل لك[ خنت ناقل لا إع

 ,يانلاوو غير دبالاو نلت تسلا نخسبسو عزنا عامراتلاب ةوك ْ

 نيالا نيرزذطو بحس مالا وموال مالو عنطغلوتبو ايل ررنولات ْ

 يكرس اهلا ينهض دازفإكك حمس ةنانلا+
 ا زخالان نكطرسب 5 وسنلاةاننركذ متيم اماًييكرلازهاللا فاذا ْ

 ان الئ( ذو زاج ةرسلا زور هضيإ ف رتل سبني لو ككل مص | املك اذا
 تهمل صبمخفب كإ ذإصكاًناولاتنلا عفر خلا ]شتت زمدو مما

 119 بان لازال طباوزجالااهريضت ]بغت دمعت
 راذكلالخ داذا ماس. الرارب نينفلا لحارس را نججالئارتقتالا انه
 نم ثروبازبمورادلازاحالاب هير اثدو ىزاافلاوح الزلل مالا لاننلل
 ةطسواع)امو بلو اه دهان لسن ممحا مبا نوجالدا تول
 ذا بلساواوكوأ ناي اممم لآلاو عزت تت اتزمع
 3 اقكلدالا لل باوبز ةرئعوزناتناو همالال تلاد دلل عب
 ل ,رمنا كهدف نيام وكلب انآ رن مذا ازعاوسس دزه دكه

 !ةرربلادن ]يبو املا وما ذخآو صمم مسد او دبنربلا
 غاوناؤ ورك نمؤم ماوس اربع نلا زول درككم مهرارد قريع

 لخراو إسم ادع :ماشسم غانا اذا اهو نبال ةائملا عرذس كورد

 كا مانينم حولا يوان مل ادب يزاول نان الهند
 اد قالب زخأ بز هككم هجومد الف وذل مارت هزم

-/ 

 . ١ ةاليسلا كاك ذو البا هحصو لت مكلا مولان ف عيهادج
 يبدوا اولا مد كلا بنل عؤالا انكم ايسزكبنا



 ' 0 ءاوسرنكوشرنا رب

 ظ ظ ماسالا وو دزرمعؤبا يزنحا 72 :ابلا عرش كرا
 ق الا ذالخال لسن اروزتحارثول نانو بعاراوتس اذا هسوككب ملاذ
 ظ 3[ يصعلا زامل لازال ام ردع نككم هر ريد ها

 وب الورم هوككم الدر اد طوذجاول انثإو تلاندو هدي وشل
 / لعاولا روما هرابتع !ططومستزالانرادزب موز ا بهضناغ دس

 . اصوصمم] يمر فناع هب فر زو عانت
 /بلاكيبح ناب دوملارب لل :ورتنمل نالنك كلا المؤمن
 الو هركمريغصتا هن هتسيهوولا دلو رك هوت ميدل هارب
 مهرلو ماو مهرة مر مكر مولع كك 0
 مذ مانجا زج نممعادتس اقل نك جاك
 ةا ممل ا هلا بعيحاونكتساو هنت ةنادحاو ايركلا

 انعم غامدعجدافككأ" مصاف ميلا م جنو هدربعز رع ملمع

 دجو ولأ نماودحاف مسرع افلادخلو مرمي: اذاانلا ماهذا
 لولو افلا رعب ئتفلا انتمست] فانت هزخا ىئاغلا ذهل امام

 اناوزرحا ئيكرشمملا نروح يطور نييستل ايون ااهيرهد يت
 لاقث مولا كلاما اهينرم فضلا ةتمنو زيمجرارب حفلا نزع 3
 تلا يمدجو راو شيزب اهندخا يفلالتاهترجوناويلعمدلاليم
 زاودزب فس ميتلا كانا 3 )ىلا ىيبقزائ أ سني نيون«
 وس يس مجم
 ودمار يررفلل ]جهل ابدخال اوكانلقف نطل هزي يوايظوع
 يول نقالة دتنونبلابيام منوة مجالا ناحل فدل تلازق

 ماها رفاذاو فاني دبحرتمل مرقه توا مور اهشغشإف تلئافاف
 قدا مارا عشا ؤواؤاشس:نترلاب اهوزخااهدعيو ارا لدا وي

 اف يؤم ا«ءابد/ ذاهرمتست از من يروم دج كاع
 | ىلع ىتلالع زاةاوراتخا رازل اء اهوزخارهومشت !اوباهورجد
 نتانيا ويطول نك رض



 0 ل موي هوم سنا

 هنلب انلووملا ذو ةلالورمقلازجل انتم هنمرنخالاب هالي راكذا
 قال دبنجالا هرشم مذهارل ةلانخ |لةهنس 4اب اق

 تَرففأن نادر اعخاو لم ادي نةاوتاميزقالا ا 0 0

  /لكرعلا م نخارغب د ببلانخا مهتلا وم افا ,ةيالملارتلودعبع ماو 1 1 0
 ءالتسالا هيلو يي ا 4

 هلض اكرعر اذككارمس ازال شلمم ارت نيياف ديوتي دورشمالالغ ظ

 ...٠ .قاليشلا ورشا مدخا متل كالي ازد عضو مدنا
 - (اعرشألادورول هنت اثنا زاقالابتنادازب ةككماسو رار رسالا راو ةولخر) راع الط رم

 ٠ | ماقدسلا الانا ينعشلإلقالا هزم رهيتلاولل مازحا ني دككم نإ 2 اراد
 ] الرا نمت مؤ ارذ يي ولاه شمع 7ع

 هلل اع نانا ني ىسالازاكأذ نزلقاب مدنا واابيخإلا ّْ ١
 ن١/مدذلان[لازخإ)ان قالا ورش اراناو هّيررضحرملاحبانادسع أهذا
 | لوالاهرتشملا كلم وعزم موتنا كالا تياذل ىزمتلا د خالاوح ظ
 لذ انك امرنخان و قاتم دجنبر فلا ام تنبال فشل اتي لااث
 تانيا وعكس مال زغلاب جوملا ةوككل لإ مقال باسا مت
 للك درملا نمي آلا عك ابق تاون ساعت |

 لا ةنيابنل تالقي بولت اد هلوضد درج ذاف هلهابرجاّواعاالب

 سالرارو اقوول ران عاونوسلوأ ملون دن نلؤ ل وناؤتعالا نم
 1 فدش بشن ماسالا

 ءااربلاوا رواسب كيم رة دالش ساراارذو
 7 ع قنءازه :نالعا راو سدير وتصل يتب مدد تعا اسم

 هزارم ماسلا نال داق ذل
 مياسنا) مالا مز ممل قارب و م متنا يحوم سم هيب هداد
 ويراقب ويصوووض ره ادب بنا 1

 لل امأو عامل ام اال سال دوروولل كلا لانريتكم ديحاذ ِ

 -- سس رب مموج -

 موب سس 4



 رفا نع نمل اجيت بدت لإ عناب هلو صح ذ مولانا
 . طمزلا هب لولب نضل ذر شلت جوأ عنب ملزم و طحن
 , تيصا بلابل الاجاوطسلا لكاس روكي تلال دس وفتن
 . انمدجوب لو راسخ هناا كرطح مولود خي نو كبل رتل لأ
 ظ رافعات موكل لزجلم زلال عورويستل ملا ٠
 . ةوتاطن و نروككلام ممل ةرتدموا كومو ةوسال كئارجم ذا

 انلطم قون تم بسلاكبشسا نازل ناءاطوو هسيؤطداضالذا
 | اا ذسلا للجو ادم مخل ولاا داواب اطينالثا ا

 . هااف ازال نشرح سو ادد نسا هاذا عر امؤتب
 .' ىشاتسملالعاففنلانراوالاض !:نادالا دئو جادالو نارا ره اكفنلا
 ١ بنل وزنتتسلاؤ.مردلا او هلاهضا زم امال ارك ملا ايلا
 .ايازكاكموصعيرخألام تذااثممل ب لحطوشملا بالا اكمام هنالد

7 00 
 . تالا فتلا] حنان اولاو زالاب ودول كحق هال هديب اما
 8! لل دكر د تلح 1كم ةلاركلا وذ بصنلا تلو مالسدلااكحالا
 . ةافحؤاار اذ سمو! هلام بول اد هيي زك تسر |اتالا:
 ؛ ةلرتلذ ةرازككاسا نتلاولو ءاطنللو دول زاكي مف ام حنرالطعاز ذو
 ظ بلو ماسالا وب ديبقنالاب ةدهؤم ةقر يون اعدم وإننا

 عملا نالاؤ دا اماواد در حدردلاا ف ةراذكك نالأذ ءاطنحلاب اه صخخاماو

 مداولات دعيسالزو اطال
 يدا هو ةيدحلرلا لل ةرنملا اند كركج كوتا اذ اوزلاذ
 . هوجولا ةنثلنالاف بظطاد ف دجوبمو ماسإلاطهاو (دالابالا ةمشماال

 . ةرزن اولا ]نعت [زهائملازالاورولا :هل ام ل اموجو امو ةخاككإالا

 ١ يتوجرلاو هييلدلا سبت عماقيعلا اقيم هناا ءامتلل قي وعضوم
 كالا آمنوا مرجارتفاذا سيرسل ةواهكنزاتحاا ممل
 اتسمت ذا اكو عيار نعال صارولا غتئاواطنل ككربال

 . وار اييسسالا كلاي ةرنوم امن رانك للي ع عيان
0 



 واسس اوزاطتسال راهب طسالاكر بسأل يل رالرهلاو

 'ء الر رفريل لايام سالبة, هائلا د ةلاعتلا
 فر الصا راح طيز ونس ارو هانا الو مدنا

 تنبات لمسك سرت ناقل ءاطخلدخو نيلوإ اللا
 5 7 :اللاَببو : تس اننا سم انببلالخد وكلب الامن ءازمحل ثةرامككاآلا

 هيلدا درر خافت تعفي سرة ساا
 زمانا منجا قروب ضي ززاقداالاو ىوزحورشسلا 0
 .. | ايلا نكمر اًنِلحوعو لاكي عب لل يزد ناقرتساالا لادن
 الا ظ

 ماب (مالالوفردب وجر زل ل شيل ناوالا موكبفنيزي امنع ةئف
 ولاا وفدس دنس اقام. نزلو ذوئرف ننكر لخز يسال هناموالا تسلا
 ش ااذاو وير شلاوإيقشل اتت |رنور امسي زا مراذو؛مإ ارت ل ماص
 رودرا )اجا تراكم صب (مالا ةلاتمدعب ماكل“
 الا لانعنلخ ةلرضتسالامزلا |

 ١ هينرلال ذاناناثلل يس وارثَوتلآَُي مسن ناز اتيالتبناسبا

 ازل بسلا زيجات ذاكئ(نإ رحال ون هرزملا هلل هلال طلي تولاذ ةدم
 ريدقلادوبواّئَروصلاَقْتلوب جت زيزو نيو موسم لازالت: جانا ْ
 دعيزالوالا وصلا ماسر اهدنا داق عاوتيزالوو 1

 رش اناكدوالا كر اك هنماءذذلا زر شدارادتلاسرخ ولاول

 0 ان ارم اال ةراشإ هذاا ارح عفاش[ |

 00 0000 لل اماذ دارا لبعض مازولا

 يركبون اعيطع د ة0أ هلبقتسم تل مركبن يلي منسدح 1

 ظ اوووي الأس ا مجوزل تبان اهنوكأ ان آم كن ازأ نمد يرجح
 ٠ ناعم عاود ارزلاتسم هنطد ٠
 هل راكزتراطتسإتت بوله مترو سان ضا عدلان ْ
 لير دطتسرؤو نلاطلاطسإب ل غيبلا تابناةلوذوإ السموم 6

 | ةلصقم ليل: نحل عبد بدو كيداصلاةؤأوامنسم موقت ناعلا بنسب لش ا



 ا لوول ر يخيف ذيك كولادب الاب نال ل وصس
 لردع نيدب دهر جملا دحاوزحا !وبوؤبلا مهرب ز/ئدرمإ يصت هيئدولا أ :

 . لضنراارأو عايل وزرع تريز هناا ىبلا كعب وتو ءاجو
 . رف هنالطب دل نابادل ركعذال رول تجول جلا ميه باج
 ةريغو وصمم ماسي دوو زارا ور وعش هلا كح“ هى م مّمابقل ا برو

 انا راهو اطبق أمور ابكأ هذالواو همسعاتأ ءدراكد مرنم سات
 اسر يصبو ارانب ان وؤصلا: لوزا فصلا هدالرا'.او مانغا دي فيك

 ظ "اساسيا هيب عمو هتاو تكوني زازا سالسإ | ٠
 سك اولد ىبنعو اهرؤإلا خسف هريرارأا نالت لفن زاد ةزرحم
 يد وديع دع 'ٌ

 قاني/اًاسم نوكوركت هيب ممل
 . سولت يونا هاو
 سم عوضعم وتمت دوور ارذاراخ اللفط ة عش بيل اذؤرا سل ذ 5

 . "ةدابكك هداواوهو ب رتل بدن هنري ةهيج دب دل اوك و ١
 ايف موس رولو طار ارش وز وسن رو هتعيدوو هراتشو
 أ ةف هنجو لعدن ودمت ؤندراتقؤ:ر1!تاانو سم هزتنن

 ْ نانا عمال اراد وراني مسا اتسم دوه واسس يدم
 ظ هل ونؤمو اطنخ نو ةدراولا مومن اولو انتين نموضمم مننإمذ المخ

 يللانهو زال تل نصن: 2 اللا حرب ذ همضبل هل ونخالازاغمالا ةنخا
 دعنا يبي, مدانانرعارتلا از نهانا[
 | هما شافني يظن مالا :اوو دوتلارمازجومزالطوعل ايزي نرئانخاو
 ظ نمل ناوفعبا(ربلو وقلنا نووصتا نذل زوال فو مت يصار

 | راديزكرف ب فعلا نمل همت ليحل مقحاما سلس ماعلا ١
 و مالنا 6- زج جباسنالا ]جربي دسك ويسهل
 6[ ةظروما بجاد السلا ور يسب ثكبت يل فس ولسنا ؛ادريوا مب امرب لستر ازصنتل ازيرا نحالاو نان



 ةتتناعزوالال ةماوةوارس يوتا او دوق ةرالاو ياسنإرتم
 لص كرشلا مح ردادرح دام ميرحو عدارنع انيهريبكااسلا ةازك /

 | تامالالؤالا دلما كاوا دهام اذي دقت اوس يح ظ 0
 انسي داو فزروا هوط زنك ف اكسال كنباو و ةغبظو يجوب ذولا
 ,73]201بابابح ب اتش .ايمرركري عزل درذعلا
 ”رب يل در نوط ديرما ل بيزهلا ياس جو يلدا
 عاام عازب ابابا زاذاكوطهََعإةكابر+شلارصال لا هإمدد
 اهوا هاد لبوستو ةونع 9 عون ينوي رولا و صشملا ذو زها نيم زامل لذللا

 ةلندل موصل يحل ذازك مالح اب وتس اوا جوج ملح عزل عنو ميني
 فاد ةونع ذه ارا نجاح كبل رلتسلاو رحاب عن فلا ناجم

 ررلواَراَسمَج أَ سو ماتا جبال ذر زكوذارن اذار ةلجيت هوا يعملها

 ا مسن عزيلفوتلاءاتبالا حال جراما

 ل اموهو انآ ادرس هيجل ئادالاةعافل رضي ناس ذاوخا ثا |
 2مونح دن[ مواوط ناداسعال كملي يطمن موانع عزاولح مدع ال ْ

 نينا مزمل وزاولا رجوي ظوملا هشام ”دادلةلءامامغاصوإلع الهازاد

 جيان هبل زن يزعامار انكر يرام انرقند مذن الإقرار"
 تاوصورشملا لح عضم نيل سمانايلذااو الاانا «وزونملا ولاا
 هانت لا ]خا ضبالذ عملا نذليرازذالا زا ابّحا ةودع نام اخرطع
 قرن اًغياناذ بولطها ياسا ساتان شبا ماعم ذاك اخ هيضرلا

00 
 ذاكرتنا الإ شلانمزخرمرنملاائوسز جاو تزملازطارالا#لا - ١
 او جور جت قيد سجد
 هاواي تل عمفا ام نافو نم انناررالاب/ئرلمتم نونا
 طز أن عاف لعيب واعلا ناز سلاح زبمنتلازعؤ هدام ونيل لو

 نراك اسال لاح ذمتي مشعلاني زاك الأ
 كالؤد نإونةيلعج ا هدر د حسكم اذا اقبل اذإاحذ هبال

 : رن /ا فيدو انو نستلة اف دب زارا



 ما 55000
 ودل ةنوكجت نوكجود زكر لوكس كر خمااذك بلدا عزم كاك ,

 انوا ارم شم وو ةلالاو داغر

 ظ .اكفافووهتو ذا انت تاور ف

 | اكتر ذوو هيرااجسحلل دز حو اذ عضاوانتكذ جبس خللا ياذو
 ظ انك ل نمونسبل جي ز وطب ةنموضع تروشس تنس هيلو
 ' بيرج فص والاَكَْب كيرف داتمل انمي موخ شق فاملاواؤس
 ا نليطايس اه دربشور اورام

 د ددوصسومصع-
 « عطرا ويطتام ميم وابغرلحارذ زعبل قتل راها زا ك)انراوسالا ٠

 فصنوارلا ٍولظونالا »فار روبش ل 30ذاطلإمتعارتي يرخفبف
 | راوط ول منا اكمال !ةباغ فيمتتلا زل بلع دازل 77

 طارت مولع: لو روهو بارعة نا ةزبوواجلا
 ' بجاوئذ نوهت أس اواكيرشر رقم نبلظونلا مذ راؤمب لد اصننل
 أعوج زوجا ةمقنلا إلينا دبنقا
 .البلغر اربد شتر ويكاو ةرئانلا :عردقتلاود األ ريا ع عم
 . ةيزلآضاو عارؤل امرك لاوهو عازل نمل قيرتسلا لذلا عاننتال
 / هانز ملالاطقسبالاولانو نلت مز طبدككهانارض الل ذا

 الفعال جو طمس الد هازاناواينث ورمل رز زادك
 هلك والك هبوب
 ظ مح هللانبا كما ءاقسلا لاحت بؤ رمزميفريؤللا ومي

 . ناو واخؤالا عشا نيرا خضر ذوانر كام ماتت مال زها
 ْ ادور اخلي للف عطر واوا عاج تعلاوأ يلع واو

 ظ
 ١ ْ

1 



 ةخ راجع مدا كامب ونحب مفاد لسلك ناار اسيا

 لل حالو وجرب ل انعرزخبل| لازال غاليتي
 دبا اوايركم نون لول فررعيال نسف جراذل مكتب ركيبال لذ نلت
 ١ ةةرترل زالة رسال ناي يروي ىلا عا 7الظ وملاعب |
 يدل غسل ناو عسا ياميات
 . انيك[ ةيجلاو كلاب صانلا نيالا جازخل بسسو مراذلل بتحسن
 منجز رقسب صارتلاو اصلا, تعضو ةنزج ناو د دمام خ

00 
 5/6 ىو لعريقلا بالكلب راش ممتن روك اوانزتبالميصج

 كبازام لاهزاش اب مك غاقالغاسستو وا مواطنو ةدايزب

 ا ا ندور سايب ريع قاامع كما ايري ورطارافسلا»
 م ٠١ ل واطول اطاطاسا قار ولسنا
 273 در عسل رو ردا طرا يكل دمر عافاعر»

 زفاعوااممردر شذ ذغلي هوزعودي ال اصنؤوالاةذعإل 57

 1001 ةذخي قرأ اىاابنجسكازها وهوا تكب ملا( سيتم كابل
 فييرا هرم سجلي رماظأو :ريوردط د فل عيطزاذ لزيز ذو عال
 زلازل بانتس مجخلط عيبا لاف بمن شات افنتدذ اموزكأل
 كم امايرزفي وتحت ةزججاذمهفطدلزت
 ىلع روت /ذللع يضرب اقول :عوورز طل نقل هر آحااو رداع اخزقوو

 9 نلاعتستو دكنيودر زم, ورعاو كولو :ناووستؤنيبءزانؤدوولا

 000010 9 ث/ماكتسالاو
 ا لاو عج يزل نمد اذان ةلامةيزحلا

 | ةضنلو وبما يكل نيران ت بو ةعسو و تسكت رك ياش الود ؤهواا

 روسنا كو مغالل راورمال الصم تيا /كذ عادلا
 سؤال عيبا ةلزاإ,”نلا نتمومفللاو ايلا فاذكلاصنل ادبي

 يب يصور موو بيع ظ
 كرم اكان ز مل هنم ونمو دال ةنيلارفاخ ويطول ك/ذؤاجرسبا ا .

 نسر نكشع د فسوف نا ةييتسيلل ا نى نق: طي 3اا



 | نم ايبزاوش مما اهلش دارا ناد كرتشسا ذولا ثادحا هئالغأ
 لغو لو تواترت هوب فو رتب لطفا هلك , زياد يناس يجاو لشن زوج ذو ل سلا زا سب طعججت زنود
 | 8اردفن فبلغ ديو هد ريتك زبونتنا ةزسإ اال
 | كر عمال ذر رجوهو طسوا يزل هرزسروشلاوافوضلاز

 ! 22و بطر ش عدوههو ةنئاةلاغ تيا دعو وبذ انيلعإيضاوراس منال
1 

 . نزولا ددكو .ييمدالاةرتحرإ سكش تألف درولاوح قلت دح
 . نرد )واق هتلازحلاع ماج هتناتساذاا والخ نول لال
 . لل رؤوزتد ماتور ابو جهدا نكمل نزلا زج نقش ارش
 'ليرتشت اان سؤلا يح نرككو زل درزي وعم الداترالا قاد
 كردللاو ظحإلا /مالادويددتلوإ هزمانمو مَسبازتَجس وعل

 5 ١ طاكحإل كالطفل لا ءاوماواككم بهدي زر جيزلا و ةرككلفاد /
 ااا

0 / 1 
'' 

 ل 1
/ 0 

 / هلا

ّّّْ 



 هس سحسعع

 0 ا

 . - هويه بت جوس 2 جمب

1 

 دلة كانا نونعمرب النو اماسزالزا هنن يجو ول خانرلسلاءأ
 غاركزكزلو افع طا متنا كدر امسح هتاالص ةفاشاع
 الساونا عدلاتككذنيلانم دمام ةيتلك» ةزانيلاكواتنلا

 الحبير عرا/انن ركذ نمض َميِيْت ريل ءلابم دقووسقل سيرا

 عال اقردصلا مخل نامل داخل قصت زنذحيركذ غي
 رد« ةللاذالخنعاضلانكاانمال لي تدصلاو

 الو نرطط نم زجر دج نيزل طوس هاا موال يؤ ف 5-2

 واسرع د .و متلو حول لعانامزموتل الوم مالك يلو
 ري جضطو زيزو اهتؤايلاب تنم ل :كذلازهذ

 قت انوومتلا انكلاصم ا بر ولا

 اقاول !ناوتو نس ادد جام امزنالا وهو, تؤ انكر ىف

 ظ ةطنارعتاتلاتسحز ر زو ات قررا قو

 | بهذو ةلتل اثر اذادعلا مما ةرولا غكورطب ساس كلن ال ةلصداذ

 9/اافافعفلا تقول ملال لازفمل ةلغرنمورتسيال يتم
 كو :تالالخةئاتلاتومو هزل اصنو خا كوسا )ل نري هرلطستو

 ةمدو لها عزز نه ة يزورها سالاردصرإاوف ظ

 /ةضلالت كفؤ دالانت زوالا ةمالازخافدمدالانقو اتلخسيلا

 املاك نزلا رخاو نك يري ظ مره د ءمالؤلا» هّصحتمهرتسإلا
 ْ .ةصيلوف فريال ايل 000

0 
 سلو ليل( نانو كرش َتْرْسومل ماساللعيوع
 . ئاوراالاو تنراب لات اقوا ماسالورس بوزيان "اذ

 ظ قاومت ادم ارانب داش هاك
  ضرلاوإتنلا يبرم مالم اردنا هوت نراه سؤرازةهلنقراا

 عسالا ألاف رنين تر ابوه فز درسا ال ةحبلا لبد

 ظ جام د ويعم



 ةليسم وبال ناقرنساو ياسالال )قدا ؤازتسالا لو ديل
 والف رسب منا ةرتسنابب اذ يللي انجاز ادة نوكيا
 مكاعاهؤ اذبازاكد ارسل الخ تزجالو قرارا جزجلل ال ركاز اككا ءانس ١
 :نولدوف اهلا اذالخ ةزحاو ةأمزأ ريقي ماما ممياسلا جنا 8
 أهلا خط جوزلادحل :ةرؤووملا عيب وادا تلح وأ دوم
 ) هزل خا الط عوزلا# دررصدذعد اقالطالؤييونات «زارنع

 هميم 2 زاوداعيلسأز اذانوقوم هلام '
 يدل توعألادربجنإة ولا داو تشامكحنأد

 انيق راسل ثربومك؟ؤ اهلا الرسل ازا لسنلإن
 هجرت سويس ةكمزا
 اباشمرول 0 لازكمالف وتلا :درلاف هدوجرل هدأنتسأ "اهمال

 هب 5 الط
 م

 يو اا
 كلانس يم ملرااركو وب لطزاذ رس لا تناك
 : فش قواد ترلو اذاكمازافةدالاتساونالطلا عتب من ملا

 ارانب هل سالي ولو نال نوكتو نيرو نشرب
 كني  يييسللا

 1 نانا ةصوو نب انكو سدو يراجأو

 عر داعب يتم اكعل
 لوا داو هرم ندبالح داري اذ كك توه نا اسس داجناذ

 : سي ل كحال زهرالابل وشم كفك اضف راف فلنا ذيلولا
 «مركاتبلا فلا ردنا نلاخكو خذ اهبندئخرطل راب فوحألا
 7 اضن دل ما ثاولازال هرَخ ةرَحآْ او بدلامو نين هان افراد
 . نمو هرج انا كوم رع ها زازا مل قاذح قاسم راعاذاو تمل ا6 دوك
 مضر مشال نسال ا الذإ



 يوي ع ب مل

 دنع نبع يح ير ا ا ير و ل روي

 خ ف لاس دع هز نية: نه تح

 لطم 2001" ازيد امو :داخضلت نكد لارج ٠

 ِ ويقسم ازا تا

 .اةيشوالاماتصإلاسم مم الخل قازكنار ابل اناس انجزت
 طوق ماسال ادة وهراتمادات رزة افادت:
 ل "مان اننرمزحلا مردباارلد هلكبدخا نساني

 00 ادا وهر كدا نال دع ويضوم ناز بكا م مس

 |, ةرثعا تح !اكرتاتعركذ يللا اياهم ن وكلا اتمنا مولسالا وج
 و ع نس
 غازك تاهل كلا تاوأح انناوةساشيرطبالكحا تن راووف انلاذالخ
 :اذباع وجد : اؤلاروب دن اوحدأهنا زغنرنتما الان زج 'وامونسلا

 لك: بغت كورل ةاهاوما همك مالا و :مادانن اكمال ا ومح كيلا

 هلا بسكوا نترك ماسالا قف لام مري
 نير [ّح هشساوب أع أذ تناصذو!.ناك لاس لمآ ترأو ةدرلأم

 جيرلز خل الز وكوز رشسأ تنم زاد داولاوزاننرالا يب اكداوساو انتم
 راربوجلا دات :انرلا ةرباسلاو لسه مال جتا نبد يوبال نيوباايخ

 رات تسيب اذا: رح هنباومووا اذ تراداذا ناعم
 اسما ذا حن فرلدلا راتني فال بتاج ذا ادزمرغكارا

 الترا جف خرم اطزم وقول زاك نميز تاجيل دنرل ثيربالاسم ركن
 هلالي كيرمزاداناف هس زل هلاحردانلا دراج ةقالقإلا جمالاس ال الرا
 تالا ور فو دلاس ومو هل بطر انقر ياللا
 زيودأ كفالة ضبساوأ مالسالال ل ضلوقرتسي الريرللا ال

 ة2دذاىل بترا رصو هلا دينوربر اهتررب كف وحولو بسلاوكرمسلاا

 اكل .هنشرورللقننا ناذلاو فال افريل ذل يانا جب ١
 ةتبألزرم صوف خر عؤدص جرد يؤم منوال مةياول ناك |

 ءاج نارين دبإل ضف درع لو بر ادبدتراوحلاذازيبوغقب قلمتم
 ماركا زالطب جدال اقل 3مل نب تككالردرااملددإب راسم دترملا

 "ادت ولوك عطنا ام وعر ابان اظل رايي ماسالا ا



 ل ماا 0 7 ازهار همن سل

 افلا ات الناسنادل اسال و ديدن هتراعتأاو

 ذا علشلاوا تموت ةراعاشر هنا جلاورنراذ نعيد ةئب عن
 عطملانإمنرر اول لاسزم نرل أ ىنصنب عطانل ازمنمئاخل اها اخ نتن
 ع د مع

 تملأ ين ذو ماكرول إب ال ةلؤاعلا زالدلام بو هيد فضيع

 اسحاق اصول هدب ىوطتل زب او اناا نرخ
 هبارشلا دوو عطتلا تقر اًموصعم نوكأ ترا لكد بلك طال ص

 مرام انوا نتا هايتك رات
 مح َن 0 صم هيا جلا

520000 0 9 
 اذكو مالا عمتيرلولاو قرتش ةديرلا اعتق نانو كر! هدا دلوو

 دل اكءاالا نوتعبتس دالوالا هلال هرلوال لسا العرج لارلرل اوداولاداو

 .اوروهو امردلورلوو اهلل: بع[ فو بح وبا يبا كمدلس الاعرج
 اهلا دونا ثررالا مالا و ةيدوتص داريا دحوم بيرم ربا
 ا رالتنالب مالسالا عيا العجن

 صارو. زااتل وريم عام الك و الا و رؤزيلاذ لسع جال اأو ربتعم

 1 كيأرعت 54 :

 هيفو مرن نيف ف مضرب الص )نا نجار وسم

 , .ةسالا دم ع ءاعرمم

 وو ا اع

 اًنهباوبذو بجيرا هنلبن ا :امرتوم جتنا ضي قاشلاف

 .عيطتخالاو ولجان زاوجتالا نر ستر كراووف كافل

 هأ



 مرادي الا بوت تمن عج م3 ميتا زال
 د ماطالس ارالاللونل روش يفر كين واناورتلا ممم
 ارم حاجا دزعلراعلالام ىف كإ ذم زاكامإلل نال هحا1لرنخ

 اعاومبع متع مالا ةيالد اطتنالميلعرا هز مؤنس خلاط
 ىااورجرااهلشم هلت إنت اانملاآ/نف هانم كرمانغ زعم
 احا ورخص از طقم( باو زكي ةذامماعم لاو ةبا نإ
 اعدم يعدم دادلااةنتتر اال داعإتف لق مما! اوما امنالخب
 0000 اًيخابوا زامل اعزئاتلإ رو هتيتح باكا ذ د

 رثو ممل |]طس ةيراهطازاإ از فيال لذ 30 ١ اهو أئابلافنتاا ذا رإعلا
 هات كوك موق انو اضخوؤن خاين دل ولدان لت موتانا
 ١ 22006 ظيروم|ةثولاه تيبال اجرح بجويالز بغل
 دلال ذاك ابا زتلاف دال اسأو ام تقطن ول إتف 8
 نانا وينو يبستل ةلزش سلوا زعيم
 ثرالاو اذيلا هس ملفنا دبي لاذ او بلل هالبو مككمتمل إيلات ٍ

 كلارا ثلة جان ]منال طقم املا هي تف أذ أذ ة 59 اقلب ً
 .ناىادتا تل هار جاستا يسب هكنوؤإ لل نب انغلك الطبل
 هيعذاتضإل ةهزكك معضل نك 5مم زي زاو ةيمعلا
 ساي موتمارهو وللا و جدلاطرال نجا عوبالؤوواننلا عجفلذ

 . وردا, ونبجر نتا بست "عاجل هوا عيال م عزجن نما
 كلايحأ انك ويب مؤدي هيلا نسر وعجل لد
 ذل كومو متبع كرلل احا اوبارقمب كوكل انا تك حاز

00 5 

١ 
 ترمس الي امتسلا) اتسملاواعشسم انوا تل وبح ' نر

 سل 00 ر م 00 وز ا ل
. 
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 ١ 0 51 اولا
 مذا ززعملاوه |0401 زع سن نجا



 لوشلارمذ امير ردو "سبا رانصخا ابلوجيز خولي يوك
 د ل ا

 راكب لذا دب دكل دربي اغا زاإع هن ارجل كش
 نينسفل يي ياو يقل (ال يضم بتم كر

 الكم ةزلا وزهر شم عبع ا هاينحا اذاعي دانهاولاق
 نشكو ءاملادعلازان عضومو انا نعر ماب زول زود نماشحالا

 انني هنوني جزره جركل اولا ةجوع عتتمأو جوملا
 بياعتلاب نيالا اوكي 0 ا

 2اناولولاعغدكساز ! اركي ةماعلا لَو اَن ف

 و ةيلج نيو ادد جلا وجا ذاذ دائمآ ظ
 الوحل لاوانزيهووطقا مهل زد ياوم كلير يح

 لذ نود حوال مس اهذام هزخس وهن ان اوس
 ىيعلاو بياومل جزين ويزين ):حاريعالا هيلا اوت اماك»

 : و م
 .ر نو نجتترحرمو ال هبذورع ضومتالف ولا عرس
 5 1 2 ع :ةرزلالل مقرب ومو
 باس نبال ة را ترحل وو عنمالب دوريا يتلا

 ٍ زحل لدم وةليدونم زاكف ب عافتنال ام هن وطب

 تب عب نر ذاب قد دك او روزح ١
 مح مالم اللب افلا حيو جوملا ىهانند ورْور انجمرها زاك
 ككياد دال إحراز ويو ليوا ثلاث. بهزذ ةنم ةبيرشلوألا
 ايرغطاذي اذهب وك بغل رتك الاه زر وتوج لع

 كام ابوناح هب اذان ىزداح هل ؛اكا رج املاك دات ]مس هاي
 لاو الو نات فانك دان ارا رار كيا '

 : 0 ءةلمنم ميجلاروا فؤح
 تناك كرو جإع هوسوتلا : تاثلاد زاك ضلال
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 مشعر زقب لورا هك الاورج 6-53 مسبار مئات
 0 ا يل
 ملف لقمر زذلز كمي ةكارمنل حافلا د ايظي اا

2 
 الا اتخل نان يجدن ةانسن هنججالا ميجا وكانا ظ
 اوامر هانم تبلكلطاو ةانمالسإةر عبلوشن |

 امدح الاذا همت جحاصل ناسا كن روكي ام ةربطو الع
 سشلا«ةدحا ناهز ازلزلع 2في لاو للا صفح
 الحاد مسسقملا وا ترج انبرىرمت عشتار املخرذو ريش اناذلاو
 اع يدوأ بدوان و/ نزعت ةطارمم بش يقدح ارلاوحاو قناع

 صرا ولو مضر ثا ذاق راسبصنإ زور هفانمل وم ذل هوؤكو ةلددك
 نال (درلبذ تالا عزتبز اها كر صالا جاما هانا زد ريل نيخ

 11 يو ا يلف
 انزااندرد كادت دياكه سالب شلال وك كضردلاو
 ول ]درب بر امسفو هيف لوم لدهو ل بذل عال يبذل

 ثيل صا فيك قنلو بتنا .ث[لمتخ موف «ييرزاوازا نحب هيفاومصتخا
 نولي دإ سس ءانتنالادوصتملا لور ”لدناطموتراكمنب

 راو مازلنا ست زول
 6 ور هلال نمشي يو مارا نسر زنا
 انجابلا اع هبت(! كبعض هلع اني
 ماكر ارعاوهاطصااوايدَص جس حالك لخاونمازاف
 : سرة ال الا عادلع مو انج هتبؤنف

 ملا زمرممكبف زلة زاب ملعو يلا دوا قمن او, ةلاصارغرا
 دااللو انورزلوتيزء ماو يتلا دسم 2

 مهر 4, رارلا 3 يسقن ميسون مومو ؟ ريحا "مالو د شغب كفن

 هئنلارتاوراونس الاخاو عا ار ومر عربربو لال صأ فما ّنال

 انس يديم 53 "ين أراك كوكب



 7 ١ 1 سر يووم ك١ هاو يوووسس <“ ب جول رؤس يجد. همك 2

 مدح ةوجمم

 كدواطا: بضهنا باعدت جنا ؟هالا و اهلا فض يللا

 4 1 عنو , .

 ديدمد ضخ داك د. وحيع د

 وهف هنالعإسل 0 7-0 0 يرش

 5 م م]مججاو هور د معباو بجوداطر جلو ابيل هضاب

 تالة يلا مج لا ءاقلختنولازاقزلاوؤضوونخ
 تاجرتملاو ايو املاك هكملترنجبالا ف دما ةماوم ونسب رازاجو هكالماو

 تشتإنثب تيدولاو بشلا ازكو ثربالا ب كا ا: قزفل و صتلاو سناك

 نب تممولاو ةةريتاو تييذأو ةراجالاو عيبلا فالاخب شما تخأ
 عب يجرى “تور منك هر ب

- 0 
 ١ ةورب ا بشور عامدتاف صلف بش طخ وزد
 لارج 0-لا
 كبسه دات هرعت كلن قاد زرزباو ديس سفح

 .. ةهاولا:ززطبالذو ايمانا هل غتر هيضاقؤيلاز التنمر
 ظ الزبن المس ]عيال ايتس وس اناطعة اعمار ينس فاسالا

 هع 2س كرذبإ يسر ضيا ارزضيلاو اعلا اذاكر ا هراجض, أ |لاواملا حا

 مالسس الر تنجو هوززجاكزح اورنج وزسصالا نادر هواك يار
 تبة دجوب طا ماعلا جاحزنت لب تب ]ولو ةافاذ رك

 نتا هؤاماخدك نلالولملارزل ا هلاها لع ك وللا 6

 امي ة:دامسا# :ىزشلا بحاص نحلم امي نزله ضاخيا 5-5 ْ

 هشام ال تيب غاملها/ هام أره بارركسنالامورقا وكف
 : نام رسل ةةزصنركريصوضنل لع ملا دوعتا»
 :ء تس وهنأ واننا ماكماو فشلا هر شما كحاوبسنلا 0ع
 لنزع هذ ههنا وحدات عه جا ماطر أول

 ظ 5 دس ل َ

3 
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 كمر فتحا اذا داصخش(م2/اذافأو فلب دأب هيرتنوا قنشلا |

 عنو فؤاد ةسبك د يح الرز هاو دووم
 الا ام زنود ويمتد 1
 : 13 منازل اذ هذاا لذوي عياضم ئاضسزا تب
 مىل لا جزحاوأ ملا ىزأوا نخاثإل مل مخشاانإ ذرذألا هراحمح كام لا

 لوخرلام هذشل نادينا نب راللج لكم تلا شفلو ا لاول نانا

 رسايل زلا تيلي دجيبإو ءانل انهزم يد ءامدج زاماذا كم2

 نةنناخؤاخبايلل طم هل لخالد + ميلا وإامزع ؛اناجاص مننا

 27076 هنئاوهر 2010 3 هل

 : كرت هواي عسل يل
 2000 لا مرن را

8 

 : 1 1 (وشس اذلذ

 7 1 ملا 00

 ا

 ارتولوتم ينل اوؤاهالاب تاهو نانا
 ظ 6 هيئزاامرتي لدول ناثونولار
 : نزل لرب مجواتاذ الخ هاك ذو ع ةعازإرب مار
 ايزاقرالا وصرت استار لاجل ةضِقَو هدانا عش كداد
 وايلد اذار دهن او ةفنلاو بعنلا نيئاخلاب



 يدل زيدان باين كانك هركالف ربلا ذلك لح متص يمول مزرولادخاو

 ةضقلاو هذاا طلابنا عيال زوتش الخضرا

 اوس: زارا الا زمننا همياوو كيب نحأركانكو هاا
 !عزومع ةلشغلا فاعل بل رعتسا دست الذل :اورلا زيوؤتنب
 حلال اذا ةالااماعدإم ارنا معو يذلا
 اذادا خلها اني عومصلك والرز عم مادونا

 ةحوضلا يربك: ناوالا زاورل لا فر اهتم كب )توم اهي تلمعت
 يسباطلاول اناني طليان بنل »

 ذل , ممل او ديلا انما ءاننبا]جالتعسنمو اهنالععلملاواديلااب
 اردنا ءافتنإل ميل لاذ واب يما ح شن وامي ذااماو ظ '

 تذلازاملاهنل مرحب اما نكد لممثل :مودصل نرؤصلا غاواازكواينم
 امو ولادك( ذب اينمزاهدلالجالا تدم اناا( لع صراصير
 0 راينا انتل ةكالفدببلا زلال عبتمو هزار خراب هردإخ اذا
 م( زواارونسال ادن نك اها امض امر ونسال
 ةنحالم عمزط نم ايل اورضشمل ا ءانالا لم زن انسام هربوا
 راما قام الاو اممم كلك اانكررتد هضفلا|هنهومابقنم ميلوت
 روض ضم ناو قو راسو هنو الزير رغم الكاكا
 رتل اوقاف ضنا بوم سمر فضفم جرس ترس أخ كلج
 ظ ءازارَتباَنل ضضنم مزكوا عرش اواررسلاوا برك خديلؤل و رضشنللا
 / سوو يشل 'وللالادرعيفلا هضوم غض نكي زاب دضنلا هيظرمؤلا
 4 لاعب ونسوا ةدادرتلاعرمنإإ مقود خالارنحمببلا
 ش نفْلأوأ دأب بقملا ءاذإلاازكو اصبع وُموت لال اام نالؤكرركللا

 60قسم د نو ذ مردود هكاذها مزح ميك
 5 1 ساس وسم

 داو مويا أوو زمج إل مدت هش ! زها وور ا محالاب

 3 هيو ااا وام كلاش ثككشي مولد نكي ميال ادا ةدنيناح

 اك ارز بتال 0 36 عكباؤكر هنن بط عاج ص اذ

 دياز ا راع حت مس

 2 و

 د ا وع ا

 ١

 هج سس عم ل 5 70ه اع



 مضرة ايسوجيزاولوؤاعل وتوك موو مل
 هير زل وال اوللورنعك ياو ري صج بي نمارخ لسا

 كيرا لاري دبي :ةزاكبتسا يتالقو ظ
 انه دامتزالدنكلا جرش قا الرق !ةروزطلا تماس اا ىملاذلتب انو
 يامل يات ليلب هناك طر دمنا رثؤؤ كامو
 اناخايتشبل للك رعجت اهات )راج دير ]هس زول ]يق

 1970 اياوةوسو بسم ذاضوالدجو ريتش ل ةرلذ

 هروددسل اجل رتل خا دقصاو الاتات لما
 : اطار اك دل ةياصو بنك ههدتعج 5 1

 لشاعر يوملعرؤتع !امدرب غللاوانكام مري لخف ةلخنخ 0 0 1
 تراهن اص مولود الابل رجزلعب و ذاكلملك 5 ا 3

 اطير زبون جيو ذاك دايز عتعر 2 5و .

 هنرتبف اباوع طاب ىذا لآ لضلذ 0 د
 د ا قا !يوتلا ذو عر مند انلطم |“ /

 هنهزالن كبناكهالتو دن اذااككازإاو هرم ارضنا ردا اقإم) 1 ا
 تايلور جزم ةراجل ا ةينوذانانألاذ :رادنموا و ناك ربل : ُ

 ار تارا لعب ادكباسبجخ بخان 1:1 دفهلا

 رةئالز دم د1 1 0 م دول

 ولة لان معانا رم 7 00

 اجساد ةدلاةروضل ان ءاا جنبنا ملال 050000

 لاعب 0 رن



 00 نأ
 .ايةايلاعيتبلا] يع منمضر هتلر ةذح لزاما
 را ظ/ نانا الح دار ولذلك انج لانهل ذر هذؤزحل او يري ديكدحإ د
 انامل“ ل قدير ديا خاج اعين زدب دلل نزف وري

 تاتو ىبلااذزشتلاناو هذ وماةرانارهأةابحئكير
 | بيا نلتخأو كو (راذ (نمال ا عردهنس دجاإ لانو ا
 قمت وسابكول
 ظ , نلط ايوا نوازل حدو احلا انت مجاور ملسملا ودب دولارا
 ١ ظ 00 تاني شلامرايالن اجكلادلزانوغلا لا تككلاوبشبلا

 2 ظ .هرسي وها كرابم :اذ قبتمل اباوع ويتم اره :اجاستبع
 ا ذو تكد ماع صن ةرمبملاكك نأ اذاف عنوانا تترع
 ا مد هاك ضن نككافنإو ا نخصلا ادلع ةزايذل ة ناسا
 ا ضاق ريدحلاو بهذي هل اول :!جمياو بيالاني دياي
 ١ غضا فنلا|هاظاواتن لانو زبتسلإ محا جيبلطعيعتلا ععورمشد

 ١ هنحالو مزيل ة//ازاةاريممتاو لغز نيدو املا نملك
 | نضر ميشولو قيرسلاب أب زا ماللإةكئنالو زير جوه يوم الو
 1 1 متل اير[ مد لوصالا ين اكصيمةةلاوإنوا تلا احا ذانبالنك
 00000 عكذدرعيدابتملاءاذ هزل لل كنالايممتلا تنل مت الورقذ

 0 0 ل وتؤمع تل ةبشدلو تضنلاوسهزلاالا مدلج نط انا ٠

 ْ © نيتعل اريح لاندر وسل انبسسلا تمهل عارم انآ اذا
 ظ 00 ل ةياةزبع تاسنيك فد لوسناراجل اقل /اكلر اسنان

 ظ
 ضار ديددملو بهذلإ و كيرملاب لقاح تففلإ تلازلزسًكلذ

 .امخااكيغافهمالاو بلاوي خالعرااحوإلابو تدلل مملعمل

 0 يارا تبن اهي تينا قضم (ددلط عسا فدا وي قزم
 0 3 .ايعوانزارخأ ذاولاو نمل اببتحا زها جورت رج ىدقزلا دل
 ظ * نرجو بزهزلا زلات. اه هرصتل اي زال نا نخر يغتصب جماجم



 دك: فنانا وشب تسول زيإ!نضفل اهتم نمالو لاذ اكل
 تحف تتلو انرحلارحوامهو وصلا لوا اًنباعنلادف
 هوو طاحت دوضوأ يي العررةززجا جحا يمال ول

 ير تاكو عي دلل ميو كحيلان هيون
 هاد مالا دقيت دون ايجرهر آد ازدرب لعيد جلاءكيل !
 نطيل ,اننادؤح نعوم بلد 0 0

 لل نة ا

 ا 0 را
 2 2 عز زجلالغتبو لاجتاوادنلا نير تخجاةدويبس ل تكتل نما 4 ١
 تيران مبلل دج تاز موقع هب عاش

 اهننوا“الما: نأ: 51 "1: جوج مااكيلع م
 تاو مول زازجز ]طن ىابموردواةرمرشب ىاتلطم اجزاظنلادؤكبلف را
2 00 

 علا لرأ طارملا نه)طنلا يمرلف ةداعاهنلذجي نت ا 0 0 5
 : 0 8 :لريلا د كبتشر# ريع لوك اكح : زاذارخ ماك ا 0 0

 بلال طب الطب الذالاو مومن رم رز ناكلاوررلا و7“
 مار بوعزا امزنم لقنإحاهو قيل فالك فنك ةءوزغال زأاريحاك

 افنلا زاجوضعر ك(ؤرت لو طلو ان اطلاذكلأ حاحا هس اع

 اهلئم صاج رتتس سلو ةروزحلا نويت آسراواه او مالا
 الرحل بلكو ةرحل عيال دال رن هي اضل
 ْ الامن انك سجالا امهوأ الرمال ةذلابل الاجروي نمو ع

 انو ءاطعاوارخالاجلا سةلناعملال اهنجاحل رو ةنككو صرلابارباغ

 قلارلجتا !فآخزاواهسددالا يوكو دديسعو )زن زال وادم انك
 يع :جا ةلمارلك لافت مداسإ لون يالا

 . قيل ادام قلو روطولا] انس راند خ ةاواوتسا :قويساول

  زيازش م االبيظمبلا عري غمبلارر ةئعزبتسسلااقتدروصلاو

2 



 ظيلمو انا خاناذ هقلا ميكا :الاهندع مو 0-0-0

 امن زاناربع ديمقبارهاتسو الع انك زار ةحاجرا
 اواضنلابىلتلا قوقح اكحارل هجاحلل نمل اناضينقزإاجا يمهد
 ايلات از ناجح ياسا

 هع جور نمط د ١

 اهقباريؤم توم يارب جرو اكن مديرا رئاذامهر

 كيال نحط د فن رالاتلو ادم ةٌملرا هاهو روزعل :

 ددنملاو يمجلاورصتفلا لولا ريو اهتوسدوب هازل ]نت هللا
 ميال ةام ءاصلا ضر هش لو تل دتشحلاما]ةلاكتبعجلالا
 ١ 3 م م سسيزشد هلضاماصْزافام|
 سرج وف هاواموجرلا وجر اكرإو لت و كس نو بوبحن

 يم ”اعيلزسوجالع ايصالاو هّوحفلانسنلإ طالتجا انكياشسم

 مهمل لون اول عزا تلو عخاازنالال ئاذاذءاعما
 الا نولح بلابل, زي كافيا دالي
 ٍتسارمو تيصوو بل وك همس الك[ م طم د اهنذازألا ورا صلب 4

 00 ناي ذو ومر خد
 اياب زتم هلانوذ ماكان 10 لساوافف زرئخدد عراك

 اذرغتم سبديلع |مازادرولازا وارض دافي ال توسع 22د:

 ك[ببال ءالزكو تاكم مرت او كادي اممدزعو بامر« )/غلاا
 اذاككلازكو كتصوو اوربا ى!.رلّيصلالامزهو اممم ميمو!
 ض هو كان خزي ايبا .اخغ غرور صت اهرلو لام مارعل

 كلل املا امحجبالم طا ابره لل]فنلاو ةا ةاشلاور تالا ميعاد

 9 ونا عرسانب بال املتخجالبل ماما
 عابلاكدبو ميلارزألا احدت اعز اب ضيريفلاككذ ف عرفو انحال مج
 | ٍّ رااؤ دوجرمو نمل ازهر رفلازك] مؤؤاص طز رظبف اهون داولا

 دمام وسو طبخ رم ؤضمعا مح ةارؤزو كل اهرزشب
 زكا ذرغبف -.جاؤرمشلاٍانرضميلل ةعطقنلاو آلات

 7 ندي اش _- دح 2 ج هيك ناورح_ "١ - "2 نيس | - حشا الا

 تضم وسحب و و ور رص يسب حس



 نا اعفردتلا لاجل هات لطب ةانشاف تضاخاذ احاذانا
 هيك تر أ 0 ١ رمضاني باك« دوصتلا
 العذر بع بلان ارا ارو طمع هلا رقم تقم إب
 هيعيروتزلا) نادم سيرهنس اتي دجااو أ ءاوزاظ غيدنت فل

 . نالفامإل ماكل الهوس غش عورتا تاع نع هزل ةردا هزهؤال 1
 ىلا إبلا شور ذاك فانك ادور نيل اككب مىوتبإفش ع
 ٠ زرق ديال يارا اينو تانهذ
 اةككانوزح لتس ندرك تقم درو تيد ضب نب نيرتسب .عااشلالو

 1 ةلناوسل داس لاو لعدعصنلاةةوبتلا) ناليبلاو |
 ا كريري الو دوب كاحلا ذات ةالفونب لال و وادإفلا ءاعوؤام

 ُ ادب لادم ألاو طدانخإلا اعلا مْوللجذ
 0 ديس 0 51 وح

 صو مهدقيزايزذ كة م قرا تكك م ةدتدا
 ٠ 0 دس مااا ا
 -- ءاناطالتخا ملي ميازنن هنأ بارلالاو مهل نا

 300 ياض ال
  0 5-2 20 271ع ١

 31 0 ينرملااكن زاخو ركل
 0 الغشاء موزكيو ءلسسمالانرلاز ثا عجيب

[ 
 ظ

 ٍءاعضرْعأو نايس ا مدرك بالا

 0500 طب ريدان كاع
 مر هيزانم اهرإو بس تشير رم: سموا ثلا ااذاذ ةيومتلا
 ا تايم ندمت جر تارا خضم طي لدلا
 بتل .نرهلل كلوت لالع ءلتسسإلا يار اونشب زاكن| جزاك خاب مع

 1 هلا اا ابجاواكنإلا اهيشاو ابنا مالح اهنبالف

 ٠ دكنزعوةزازديتدااعا فز )وكمت جام كفل ةلكم»
 0 + ذ 6 قرا: نكي لز عام عنخ دول مانع

 طنا را كا دا نحن
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ريش /ر 7 اان وح 17 يي موت ع شملت 7 -
 ”اهه

 رس داس واصلا تسر بخار عروس
 والذ ناسا ناسا جاني

 هتان( ةددصلارارو 58 5 هت

 مس ب كرا يس ب واعبنفل رؤجاامرعبمخأ مولع يتلا
 دفا "اءاركا) 2ع

 710 الباس عش ازغوزبتلا لكك شذا كك مفتر

 ايكْكَم رضبح نكبملو ئامجالاب كذدنباني تيولعم علا اذا ةسابف

 دطتلا] .ندذككلا دعب كالو ةلساكلا ملاعيو نط نعال هدأت
 6-0 الاعب لاد كالا غو ككعرض تنجم امال

 انلاءانلاةرضسلا سو قرشا غتايروذوضنلا 4 .ةزاحلا

 تبلل دعب داصحو ندد فيا نكيإلا درا مص اسر اهبيرتشيلا

 ةيوج ف وظبتلا وب ةصبح تركو حسا ثلا .ةننارغصلا] قل زكك
 .ةالقانافل امواج المتن يرقد ماك
 0 ؛ متميز تضم كك كن تقرب توجت لل نئاهملاتضا جارتي

 امهذألا نصف تاوبقل الابل هيبوجسعد
 | ءامتسم الر ضمان انك: دزكهندر ذوي اد دبلاوةتتطامن

 يو

 الا ل يمك لإ دعت بلان ةركمتلا :بدايإ
 ارد تنل ره كتو جامو و بلا 9 عيصتل اورو ان ىدالادوحيرع

 مَعَ اوال, شفير رأوا عاددع طقسا ةابح رعد كمل
 اوزشلاابيَرسْر !ةليطر فوت ناذلا وملاك( زبي

 منبر اهدلامو ايسساكتسا نوح ا
 لور كدر كتاب تجوزهرتنسااذا لسا جب] جاهلا ذا
 !تاتكذت ار نيل ظلاق عوصلاوواتنل كل اقوزرتس كاطتساو

 لو نرصلا نها كم هفرلا ]جات يخاف لتسالا
 | اكسر تا يتشملاتا هدو دعاكم عال هإتش 'يابطدد

 سعال ءربسإل ا جن كلا بوشألاح ماكنالو م اكدت ]طبل ىن ظ

 انك ذك لانسر لا بعلب طل زهذ افكر بيس
 سس سا يس سس ياس حس

 5 مدي 3

 فديت 4 ايه _ د 7 200ج تدل ا د ا يللا م

 افهم دع جا راو نوم

 22 نيت حنس



 5 0 اس ولا الغم لياامق ةرلب )00

 عر طويت تايرأو كغصتالواتنل ظفلانهملا حفيد
 يدبر رورو مم موتر رومملا زمول ميريدا سلا وانأب 1
 هال لمدلاسوج/عقزا لطب ا.رضبفبو درتشملاا_مرتشم اوت أ
 ركنا لوخرت ال جول ملط انافء]+ 0 ذارططوزكجالز ربل  ةحركتم
 وتموت: ىرتشللاا.موزوأ ءامتسل اند ا

 لاو يطرلا ]سجل موضشلا ريد هس الزاد موزاولطمم
 هل امبقلعنم موزلانلطبن هلوتد ككل نودحرجرمل 0

 تما ماا لونك ايما طولا او دقدحأ وه إئلاضب١ 3
 ام'ةرحار دو لع مداح أع امون هكا ىت لما نيتخا ناو اوس

 وترش 9 ذمامدبنخرلذ اكتمل لوين زوبزعا مرح جت دست ود
 كرا غيذ كلبي جاوب مس امسح لذا ميل ضيالوا م زم ةرحاو هما جبال لذ

 ًتطينخلا يراومحراو نلف يطمح الاو انتو الط واكب هع رب 7
 قس ذوب :جالا ع 00 ع 0

 ارح وأراد تانجو ]حل زجتوو غامالا ّنابسلو نيْسلا كفنوح ا * 0

0 
 السمو اخذ ىنؤلاوذ اهئ كم داك تللع عل المر واع
 ةرازا) ؤسبام-ىنولا ولا ذذ رعاابعهزل اةنلبلا نهد ازيفرطب الاب

 قناديان اصح ن

9 امير اه. زيكو ةقئاعملا غلا تيد ارزورتوزناع لاو زاكو
 

 كا 9لاموزعامأو ةوّيشلا جازاولمانزع هوركملا ]انف اموري وقول اذ

يج هانا غسوو خلا 0 2 عمها
 ن

 يع 2 نيس ات ظ أقرأ رد :

 اعل 0 3

 نت كالا عرس ل امد نيكارااا كيل



 ْ رع تيما 0
 01مل ناو نالاوذْولا رطوبة

 نأ ١! نالو باعال انجل فل ادوآلا مح

 ا !اوذرجلاة دا ضر دوج نعلوراموطضنلإآل
 ًالخ امقنلا نورو مملح لا مس ةازلاتناكدازل اكد يبلابوتبا

 وت نيرو كك(« نحل يعلو لسانا
 سخان اواو الدور وتلا كس انكب طازه

 لوحدز اجورزليرلا ممالالاقازك اكمل او كيرلا ذالثخ أ ىلا ضلت وني
 رتفخو فما ةءابخااجقويوفانلاو كك دنعو بارده ولا زلآ

 فن كداب نال وول ودا راو هال رغسسو": ازا
 اباو ىوالصتالهادلفل متناهن لنه ولات ذاملا هز رمت 1

 سو كك نيستا
 تنيك نال

 ريومقلاعد ءازرمنلراَكص إب دول تبا

 < ينل لوتكالوأ زالوا ةؤبز كم صحت عننوتب جيون
 .ةطالخاسملاهدهرطوب هيت يما لوبا ةككي وتفرد
 انطنسممد برر 'كبغصمتا كيلي و يصوو دنجو بل اال ةركبالف

 ةالونلا رايتاؤحا فانك مبا نوكاتشبالللع اراك

 ا 0 جالا رزو بص ع روع وو ملول ايف

 نداثا(ئابتال .سيروكذل اود طش ةراجاز اجو
 .ادبالانعم زو الرب ةبزاذ دزختسن له ظوزيفب هانم
 يضر موال تمدد بالا ريفصلا امد ::اولاوكواوطلا عضفو
 | زان سموومو لخص وألا ياللا الولاة دحا رامون وبلا اان
 روصتلةدضلالامؤاقورملاب اقتل لاو مفاو مطصنين والا ذزكب +
 ا :ي(اًمب/تلزانسلاو >ايقنملا و (ميمحل ام اورمننلا كةراجالا د انما

 الين لاوزاج درك غنيا ام قامو اتلا]نيهتلجار ممم
 ةككذكو دخلا هئجالدفعانك (,نال كارلا ةزاجدل اعتق تب ظ

 ميك وو مو كسب «ةج جمب م يلج غل عضو مسحت ورموز

 سوير سيح حس نووي + دج »ده بحسم -- ع رايس

5 5 5 

 ا يل ل ا تب

 ٠



 ةريصلاو فصلا جملا زانق ضو فصلا حراس ظ
 مفصلا كرر ااذأ ذو اميز راو ميم ةنراشلا ناتي م شكرا ظ
 يال طور فنلا اع ةرجولا تاكراذة ملا اكفني ةراجالا ةرمف 00 ض ظ

 داود و كرايخالل كوسا اع تداياواهاضما انذنزاو ةرجالا]طباانش

 ١ ةاج ارك ا ييصتااوزوكز إنا متدحارقاذا2لش لعاب ةماجإلا
 اهبل ةريدسمل !هرل هميم مالا ةلاكالل انك :نالاشونإب

 0 | رمل اعل تلال امفدزاب واما كد زاكاذ انليذاتولاك |

 نري صعلا ءبب عين زاجو مداعلا] وصنلا غاز نك (ذكذ حالخك زافاذاتل

 كتئلا لها نجالصا عيبذالخب ريفتدوبإبسيعب تنال ملامح

 تي اياعبو اتعمالاب تيب يبن هاف زمانا
 النيك ناقوزقبف اسوأ كراصنتااودومملا 5 ةعسرأ: ةيبرادسنك ويجلب

 كياناغ نال 0 0 6 ديجتال | |

 0 ل اعنا ا

 ةكورئادنابل عاطل ديتازجل ره و . ْ ١ ١

 عربا "اعز ع همم / ا
 3 دما وجل زل نسخة دوز يسب لانج ةزوجركواهإ نبل ١ ا
 هلل دكمزمو ةراخيلا تروم ل ماع الق رح ووزهاجلا بلا مجلات ْ ا
 1 ع د يزود هك ١
 ظ انتل طلاغتوبر لاف الاعب ةل هت 6 ا

 0 تنايكزأ : كا !انيمزاع ع ةيضت اةّمكارادخلو | انالاخا اذ 0

7” 

 جك جج وجوجمج موو وبح -- صح وهج هد 2 ادي د رووا 71ج 7< 7 را ل
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 / ياقابورتاوف رهط بامر

 000 ع سل

 7 وف نخب لا الرز بحار ايا ناوش ]بلا ورئاوقا
 ْ 0 اوال بعلو اك اكساب ومال شالذ كن قبس راواذك

 يبو ناد دجنبر ايا يشل يقبض ظ
 مك رانا اسس زال انللالاقد امري ب اتلاثااخدازاالا نك عاف ظ

 :رتشلاوكوطورغم الاد اقس اركز دا رهان كيواوككقبسنلاف ظ
 هبحاصاع ندد اليرندزاو جيوصتلاوموزلاايمدحالاو شساذا

 1 وركن لا دوسب كسل قمل هنا 1 لواتظل ذاب
 يتلا قس نانا بلكات سالو وتل عيافلاو دق والاب واعد

 اناره ذولا فخ 20
 لارا حددي العون ست نع لاا دول اذم,
 مقيم اكور الجلل اونا هيضغل ادخل بو مرام ىمييوبالاقو

 ويسود بيضلاست يس ادئاعدزراك ٠

 در فصول !مياوجإ هنو ة تل العلو هتان ادن هور دج 8
 1 دارس دانا عادلا ذزصينملا ل

 1 احد ةرلوف ركود عاب زتسم انتدتلا اأو متاكد يل ظ
 /لفلاو تيباركو اكسو واو دك ازكانكد الف

 ]نول دل عبرجوالب اننريزمتعرست انامل العواذل وحالناو
 ىلا زازا ارنا ايلطكال نكت ادت |دامتالاوكوبغل
 ةاسلإاوباسل لها ةيرابو عاملا ورشسإلا قر اهشأ نك 26
 نرييسملاةو ماىل وح قلعت ةثالو ءومل كتل وذو رمعإلا د
 نس )اذ هلاهأ ةوفو دوق يطفام هيب اقلاوشإ نبعث مةحااطبا
 : ديار ره ا مشل ا

 ْ لي ةزلاها وقع ا منح ايده همفلانلي الاكزوناذ
 سس وس سم مسح دست سس اسس

 5 م اف الا جبقامت جملا 0
1 2 

 03 نمل نضع نن ا ند نا 11د سم ال



 : ” دع م هتلااوكغ

 ل كيوتل طبحلاذورروولانهسو ىبيرلا ال رافذعال

0 

0 
 كلون ةئضولا ثنو طولا ماعلا رامز نارا را 8 7 0 1 دين انكم اللا

 لنا الرج. ااورل راهب افرعنا والاب را
 1 ا الردي كسا هني بالج كر اج زلزال, ا 35 0 1
 .انارشفلو تقيلا) زاطلماةرعيبو :ئلجتل عيب امانكو امي ا ل 0 0 3
 ”ددباب وخيول يمدد موي دارج وعم يا نفرد وللا يل“

 ٠ رادو وتب كدب هتلواا وك ماج را الستلا» 30
2 

 ني يي ير ا ل بسم ادا كشضشسن هي الا كام كسل 9

 :ىناهيلخي ةكولم اما دنقلا للاخ غاد لذي زاك نافل
 تين اىلل دكان بمر از كيو يف اتباإ ارح اعّنَم همست
 تمل رداع سيو بح ارعذ هنتي مزاد ءتلادتلنيلرتوب ) ١
 «(نزا وجور ءاك اولا 0 0

 ”روط نذل زاك ورك ام(هضخ ]م انامل عمل عي
 : 1 اودهلنو أك رزان اًكيضدَ روكي

 1 0 5 ب نوبوظنيو د ن .َ
 ازور اواو وال رتل وز فقال اوه وسال هكا 0

 اةفدؤأت -

 زاكرأز بحر ذيع دانس حاس تئافا زا

 ٍِط !اضودملا فو وبرج اشلا يتسن" رة زا طالت

 «لصنير فزاد تو فلاّوحأو لا بطن وعد نرذاإ
 نادرا راعب) وكنا نا ضلز عت هاج زرملا ىعض يل كل فرش

 سودا ناو ذ دنا ب ةمتسحَولن عل ل

 اوزيل كامو عطا د 2ك عا ةدواتن نازك ةلبباِْخ ١

 ”لورز نبراس درا اوايكلمرأكأ ذاانهابقاةرتع كيلو هللاذ 7

 اسال لملاك لعدد, مفاتني مور شل دل اململاب ٍْ 0 ١
 للاهل رالااذ ماعز سبني اجب بكل كيال تيتل ل, )الذ 5 14

 تي



 2 نيف يخ دبل نهال واظاداي اياز

 اننا: لةيئذا تتكاقفاحلا ثمل طارعك بسلا وبر عرضنلا هواخ
 الوفا تو دولا ماهاعةجالإ اال راوذاتنكابنع تعع

 2زجزانملا تلون لنا وناخو دل عرغمبلا الل عشب
 وس دزتمجو عشا ا 0

 ا ىطلتلاو اومملااخحالاو تانالاةنواممهو# 3-7

 يرانا هاا دروتس لاك
 اواو ذك مند ةليار كدر قدا ةمال ازا

 كلن درو بطلان ارطمب ةجاحماضعب رجا زخا فم اوين

 نو 0 ندا مالم

 يرون مج دب يزيل رار بعض همت مطوري موز صير رحال
 ريل ف قرورة ترابا
 وم ااروعز أكوا يعم نأ 0 ةدقتعاازاذ ع 9 .ةيهنالع دإمامو كلش ءازتمتلا را حلت عضل فِساصتدكذ

 شكولا وااذ 3اءاطخان ماب اوتار نانا
 هلا كمازمهسانأل اقوا دامب ذ دنس كيرا مدا ربل
 .طيحلا ةواركبا غل ماو مر اىرداداانغ ان ويا اكو * 1
 دفنعي ل نآو كين كش نإ افنعا زيزي زك ال 2 ظزكا ”لطنلب ل م
 . قالعلاةءاتونعض كوقف رايتخل ايبا نكو عكا ةظفم ب ميرو
 ىف اقفل ناذار انانكلذؤ ارصأي نكيمل نو ليجاب رزعبالو

 هنبامو ادخن كا قكيلوقي نا دارا اوك وكل ةظفلاثدإعب جذب
 هداف (تصنوكمم نكي سانجدلا وكلا ف هسكع تدخر ناك
 ' عايو تيباماس لوح اذينأولاق فكيالذدا تؤكل اقف ُكككأ لوقيانا ١
 هيلنوامياطاشبزكتوؤاكوبف ته ززكزض ا مفرصصي الف اهلا اناذ
 | قطنا) زاد وطني اعف زاولا لق ذاع ةيننلالزلموفنامإلا يشم
 كاز اع ةرزلضكاللربس .اقوطيملاذاركتقمدلاونعوانرز عنك ظ

 رو اركز كوكا كن ادد ركن



 ب وسم مؤ عشب بسور مم دييمسمل بهن هج

 ا اهاسنم ريصت

 | عيان ىلا نات آذآ اذن ىدوتيلاتاهاس لا سيدو كخد ١

 زك ءاضرلاو اوك تحتك ارو
 راوح 4 :داسلامجش كلو اونا نخارتن هزوزكب انضر تأوقانغ ل
 اديس يجب زامأذأ افرك نوع( ضر كاوملا مرو
 | ايزومار تنس زيزكل يا دهان
 ظ اي ندا كنبة نحب
 ازهفخو هاني دامت كتل داون الف ميولذإ عمدا ا ومالع
 هوو ةلمالا كنخاتتل اس اقووككدخمتنا كتاميلافو لاظ اعلحداذا
 ١ :رضل جل ذولا ا رظاعنمهنلا مني ارز ويلا

 هلابيزتنوزعتزنز فاك ائضزلا فواز هاير احن عد
 . رسل للا طش ضبان :رامووا زفر اوك اكننا
 لانا يعل ربو معز اواذإ) 0 !اماحزالحل
 ايخ|نراكولامأو طع لملرب شنان : همرغإل اركب اذأو هددت زكا
 مجان للاطلاؤغ يرسل رو
 وكر ةملا ادام حابص لح رلازه دون زانملا غينبد 2
 اًكيفن كم د كرشسا نايم كبدوعل كا مكرتلا كيبل ع هكلارششبلا دس
 فدل غافل عيوبنا اع عادت زجل كزتتلكلعا 5
 اغدوجولا جرتيالو ىنمب اماللادلا ]بع ند حأو هجري رانكاا جون
 تقيالززلا ىولادإلا :ااهحالو لولا زكي عيال عجرتلا ةلرخإولا

 0 نالوا زارا نود ٌولوصمرمملا بود ءاكواتفل | غرولطملا رانك

 اجدوراعؤلم ارانازشيائاجأادنباو تك فراعربئئنجاذاكلا ْ

 الل منظم اهيلواع]ملولاو ءادتبالا انا معاتبلاو,اهيلال>
 نتف ءانجتزونسو رابع تلا يكتلاوب

 :ةا مرعب جنا املا !ناذاةلاسنلادكدد جيلا“
 ملا ارئءامز | ربحوشلاب 0

لا لو 2 تالزراذ اخس ميدلي عملا
 ا م

 ياا را 520000
 هلاائابش ثنا داصنل الاواذأو للعراق ايل نااطنح

 د د يي ا ا كلا اة لا 1
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 اتصل ٍلاسدؤزوخرل أو تدوبلاوا تنامنلا ندر ”نةرالاكرأ ْ

 | امس! اسف :مثس ءاغياذت و داهور ص ماسلا ند وخد دنس ؛

 . انجولملا عراد ديو رمعبالماسادا رامبل ل نختار اسلام

 تدور خد اراوجل همالليرككال كنامنلا عئرتسا هتلاالا هلا
 انكر اهحالالزن ماسلا سد )عا قور اززتاو كد لوني ةيدوسملا ١
 زم معي نيدو دلكدوتلا ماثسلا وانعم نال اناناس نالاقاذا

 ديزل سؤالا كساواراس دوم موا ل صنلالاذاذا 4/هالاإ] ايعو

 ظ اي خدع اباد وايام نكي وحلا نيد كل انااا اوس

 ,الهل )اندر شا نول لانزار اًدسمكب موصبوإلسلا ]جالون سناك
 هيوم ماسمراص هيي سار صرارن تسال وأ هتتلا

 / ضايع هين مد در مسه سمانا ادسمريصيد نأ ممالا زو زمالك ج10 رف بورنو م منك ب صنممسس جرأ

 كريو نياسلزاناراواجمدر شراكواهزدا شت وكنب وهل
 | تدمج نينطصن اع: رنات در ولو اوس رفؤككازه هيجيؤةيدرع 3

 م اناديضيوست- م
 1 طفلا |تككلماب قزمداخ ىتنلمن ةافرشوجداسالاا خيا وزع ل

 م ةكززلو رغسب اتا وتل برنس د خسالاز اكوام
 05١ ييتنفار| وفعل اصدموطبجل ءاصراتخاةنل انس ةزلتخا ١٠

 يع يضوزشلاوانبلازمالا ةوسنلاوابلا تروا زارا شلالات.
 ّ دانط وان اهرسزنلا) ىلا دحر اماكن الا تيان ل
 3 0 مضومد زعير ادعم زب و زد لعزل للص عادت خؤا
 .[* ميرو يملانكللا عضسدزع 0م 7 00

 5 م زباهملاةريذ اكاهئاعش ابنوف ةدازإلا

 1 هلا ومار 0
 | طنا ل ام
 + قلل فسامجف نشنأزاذ بشار دج دجيزو جوخ
 8 "قرن مولع فيي رش يلا يأ ًاشناةرامخالا
 4 طع دز هوك ير 228



 2 د

 توت ل يجو يع وتم - .يديمع اد بوم تي يع 81 نأ تاع كيوم

 -- ب هس ِ 1 5-1 ٠

 0م و يك

 قبلا ب تاجيبالا اهون ارماتلاو عيبا هدر جاب مياممواسإ ئاشمالا

 تراهن غاهتل يمد ةملا]'مدقعلا خانم اكنلاتفطااالو
 "ضدنعإنب 3ف ةباذلا ل. بضولا اصر تلاجك ذأ الارز
 موال زاده امتما نِلعالا (َميراًالاعان ولو ةمنلاناملح بيرتب خلا
 را كاهل ةروصتاو لوشل افك
 مافن نالع ةريإم معز عثدنبو بدا ماذ تلمع زاك مي ذلاررص

 كليو الار نانلازاب ممن اك عدخم دعب اعدل
 ش افاق والا صادر جلول ادا 3 كي زانم لذات 0
 لضم امكحا ايترااطنرب ع درو اول اجل: زاب ةرنلا
 : 0 كهل وكزا مسباو تحل كلذف هلا ذا شيل كدر كيش نعم
 ص رم ا ياوم كدا فلو موتا طفانت اميز ميلا لونتلاو
 ا زال سوم انوكت زايرشلا طابترالاد ان :ممزوشلا اكدر عجلت

 ل لذ انو اما أف رنالا جوو نييذانتملاىفانموحجرزعالا ما ىردحأ كي

 يبد نا لووتلاةرشلا لدتا إل تيما
 يرضاه رهو ذات لا كلنا
 0 ل لاند الرد اك! ورغب و[ صخر 'ماكتلازومتَتو تجلالا
 7 د ا كقول ياادبخ

 تريد مس سيده اهلا ماكر مدتب جاكي ايدو هيدا ازجال وننلاو ظ
 قل دراص اَعْضْولوتلاَلا تجوالوتبلا دب كتاذارتملا
 وتنمي ةاكذطينشل اوشا ذل وذم دا مزهلالا
 ندا زهنسلوق رشملاو رشا, لوما دلا وزنة اودكذكياكنلاو
 عونك د ترمشلاوورنتلا لهل ري اكننالا ف ةهل تل زيزمخالا
 2 ةلزما خخ عبتكوإ هتافزغالا بانك دغمني الهال ةعناهيف

 قادس النه تضعجف هبيمع تلاكذناخةرل كك كس 6

 ”ردصزلا خد ةنداةنلاقيدصو ضو جرا طعس لان



 مادا اداه هياكل نا

 امزالا قلن الوبتلاو باهبالاغاعضواعراق فطغ اًئاوتحونم
 5 اكتلالاق هبارنأملا بجرافل وملاك جبال اخ شير تس الا لغو
 امررحا عب ىظنلب دوم هلا خخ املا زع'ىرمر ع ىيظ ناب ]وسلا

 هنا اع يطق تس ةاماإتلا وااوضل
 هلوقللوباق واجب بلوت زولك زعامردحلرجي ديلا

 مانزل اهرامنانعكاو ةبإةولا اتقو دعنا كمي اذ
 ظ تامياش لاو كالا يضوامز عييناعدادب لا ناتج طفلا ٠

 رافال وبفو باحبابد قمت زالا )تنصت خالاردصت لوو
 دفعبنواخ لاو تحوز اننوجرركرمقت موطاموا كجلرتو تجتل

 هوودلاد وشر هيلا ىراشلاتوامدحار غانا اهضول ون باج

 الارجل اهمدحا ضوواضا ىلا اعضو ىظئل ل وتيلاءاكبالإ
 لافولزلا كلعلاو_دكزداكتوببو لوشلا 2 اكل رب تتسلا ضو اماونمحل
 ةهتساواكيماناغردل زادها وجم ومللا نرد كلذ دع

 كوز الوز تو كدز ل طا كتجوندوتبف وصوزطونب رارثم
 1 8 الاقفاوبو رودس جور ركرمل ا ادواكنلا مدمن عمال انا

 ةهاخمنب امدوب ارد ملل اص رانك ةوئيخجاو ناو كبك هلم ين
 هليل او بوصل لم متلو اذا وجاب تنتي لكلا
 عادا اع خانات لت هريرجلااد
 كنف كبرنا زالولا طور قتسلاو ل ال! داتسن ال ظنال با ابك
 | ةريوظلا ووؤشلافقرانسم هاربا لكنلا هجر كربون جورنال
 0 ا ا لم قرنا

 طا ايان دانس ناونزولحلادذع كنز الا تمي انف
 ' .خاتلاو يتلا ؤانعل اةزيطناِس ةلع بؤ اعلا بقع اوم
 هدتلاوّداتملاونداطلاف كبنقلاو لاو وندخل غرر لاو لاو

 ' كي

1 



 د قع مر طع اذ اذلو حملا زبب يقيل | هسيلا
 دودو تيدي ص سس سي عع ل ع ا يي دل رع تس ع ع ييسفم

02 

 0 حسو

 /عسب كدعلا) أ /عسنب دانملا نالطلا لول ا
 ضارب الد د متل الجالس 6-2 ا 5

 0 ع 2 همس ظ
 بط الويب ,ا ويني زاك: 000 !اماسحالا تارغملا
 ةاكنلا دامه اذ نإ هداد زب, ىانسوخ اا وتر راد نالؤب غرر شيوخ

 غاز/العاتفتم إلك هركذر هناا لا زالتخا زير هس
 ديرخفز شا لنا خيروني شم يس قبؤرلا

 لعام راتب دفعنا كان ميرو خيال زرار يبلاوهسرب جلاد
 هيرةلارنعوجرزازه ةألاتلاذو زم ! ةزه ةرالاقولازكو متوشيو نزاع

 ا الصشتلا عرب يبا ونيل طرفاذ مالا اماغوكبل
 ذك تارا ]جلاد اه جوال ال تينا داما زك ازعل برك

 ركب لد قعب اًيزوااذا منال امزيب قاكنلا ننس ادكاذد اى وان ياهن

 لل اع راد ان هوز هاا سبا دونك
 مستو اًيلبكووا للان خان و هليكروا موزلا هدو ملا زيرزذ اعابضإررلب
 ان ارتخاو كيرلا 'عاياضمم ال انئيص جن اس هرغشمنب مانو ابسط ملا

0 
 7 يبو فرو كيِلمد : بك يلا كيتا ضوأمو
 يّ يمول ظفلب يمي الذال 2 نفنملا كيلو انعضُ امنا ةعالاو
 ىلادولا رهنام صول تندد اذاانه ايبا اخ 2و توملاروب ىلا ملل
 ٠ الالافو دوب لزرذح الاد ةنالفؤتنللاب تيموالتن اذا ماو تتلطا
 هب دقمني ىولا كيم ءوضرافنل الإ تناخرناتل فو ماكر كت
 قفل النازل نك سداملرزكءاماكمناو يلا نالاو رار كنا
 انى ف نطتككابد عننا لاسر عر ةو عاكنلادةمنب الذ ىلا
 اى زلم رجوي نيددوضخ اًمفيإاهزنينو بلا 2

 7 او 4 ١ اداعغامسدل نبدا غلو وضحاو شا يقاس

: 2 



 روضكيد عوام مالكامّطيل ني دنهو ءدبجص الاروضكب وعني
 اذّسهاشلا حاجتين عتابا اوس الهلا
 دا 'ذاانسحت سانيو باور آلا جهدا هل زود هومضؤيالا ع
 ةمدحأ جيواؤزجيم يس ةجو رجا سجيرخ د اعاذ تم اه رحال ولك

 اباد تاعلادز عرج لوا مقا كش او درعا ملا ملهخالاو عيل م6
 امّرطننل نادل ماد غوا سدن هلال ايلات بادخال
 لايكون امدلوس تقاسم .ىييكول ازال نسب/ءا:ىيجؤ لافضل

 سيف قان ولورا كا يجزاعمل قاجشمل يقم واهني سوز لإ
 لهارإ املك امردحارتلا وا ساجمرلاز-اوا سرر ا فزد غددددكوا ١

 وابا وضبلا سال .نالا تالا ناو :ءا«نلابع ل نكيذ :جاولا
 هلا ةافشلاَرل2درلام مادا اييدزلا بارا اهي عاههلاَنْصَ

 يباني تت يدا زاذ مولا ؤ يوضح ىكن العانس نال وجل
 جلع دجوزلطادنع كاوا« تع ارد
 ركنا زاامعرجتسنب مو هدأ و ديم ذدزح هلم السم 24 اكوا: زاوابلا

 5 هاتر ميزت مان إلا ”اعزالاةاميشضنالفا ْ

 هيو مام وهييد < 4
 ةانع يللا ولجلا الاول ءاصن بازالة ةنح
 ايفل ابنا صنلدَوا :قاكنلا حتيضحإ |يروننتتفلاب جلزاناك

 ودع وهلم جناح ويزود هاو ةفاع

 تلاد دعو كلف ر بخان دلزس ل انتبودح أو كيفين
 رابركزجلو تل وهاؤين اا ولاخادا لاخاولاخلاو علال اتباناواتناو ةممدإا

 نتباو دجيز وكاد ةيدرترواتيل نارام زمان »
 مسا هيام كيو كرك رب لورزرما م
 . وزلاذاصالازيركا دكر بونت معا اعادمر حلاو زغس رو ةكيقدالعبأو
 : 7 . 06 / تيب اريشتاافمدحالا تب امن از مشب انهو عال :يزاهزعي
 يم افا ددلاو ديحادمزل دنالا تشل اهو عيل اى الا نحلل

0 

 ا هرمون عدت وع مدان درب الاتخالا

 د



 ”ءاملاوا ف الو امو | علاج /ةظن ناكولو |خارلا اهجزفلا ةومس نوظنلاو

 يل قل افداخ اني ع ةرعصلل نرغب الاذاعي موت اضيا
 الطماذ سيكل اموالهم جز وظن عين جاد
 مايمجززوزهاسدا ةزمانضاذااماو ل 7من عضوا نإرزيزخال اجر

 منح م ةص الخلا: لهو انوواتنالازك طيس طمنالإزغالا ظ
 ريانا ل اراك إل ءيامم 1

 اواتذ غازكؤ بنل هلم قئامللاو رأيك ايلا خانسل ينقل ل
 انس مر كلذ ليس جتشنب ١ رانةابهفبدسإ تروا 2

 ركل نكست زول ل نماتاو هز دج ظن هئاذزك
 1 انتا مور( داهزطو نوم دم هصأ جرب ع 10

 عملو ا شلانال خذو نا بنالط م ةرّفلانراكولو ةزملاو جاونل افلا
 ةدلا قرانا هيزامبإ عيوش يزكي رف قي دكجامو
 سددعوادزعب امهعقزتي :!ناكنلاذ ىناللا ياه يدرس

 را باير رول اتناواؤسؤرخالا ةدض ءام,دحا يرتد
 ا للا نإ دات اعلا اهناتديطنالا طنب امهم ىو
 َى اهني !تلفالز بزل زاككزلا اعين تنسو لما كب ةلمأ نب انا

 .” ذولا نهد هنا 46 نزيل عيان نأن

 هروررعم جاونلا جالوت ردانخل عل ٍط اداري مخالن يكد

 تح ةْوطْملاو عوكل م ةرحاو طياره كل ناضم هلا ع

 اك ّهزحانطو امرت اًمما جاكم ةدركملما عدرا غام ردح بج

 ملا زالاكتاطو امتناع جاكم ةكولملا

 ةلاوم تبملاو وتلا هبل اعبسإلا زبن اعةكولملا
 أبو و: لمورخ موكئملاولطااذاو موكمملا كمو]ح :اتككوزانعالا

 امهعيرتزالاكحاو دنبتححالااعذ جيل دل :هولد امو كبل نعركملا
 الط !ماكنل ازاكيحاددتع امجوزنول ًدالمدين نسب ىتخالالا

 الكولا ديت لولو سرر مازاكش تسي الذ ىنخدلا هيجي
 . يتلا] جوار ىتيب]طاباع, حا جاوسمالامريبو ديب قو باشا طم



 ةلابل مذيفنلا] واب رمل هجتلاو نوزدالا مدل نيبال
 مانلا مس لع ضل وامنم ةرحاوب هنرتسالا هنكيبالزا نإ نلا مل

 طرأ قيوتلاو لعملك هللا يور يمد حاحا ضيم ةوستكو قنا
 !يييارهلزل ولسنا نامل فسادا هررسالانلاذؤرملا
 خفلار رينز روصو امل قبل عالطصالاو لوالاكوحالمالف |
 6 وان انس داعوطمدل ريا رالعان
 فزتس !تاذرخسلادم قرانا امانة نارام أك تلوال
 نازل ضيسور مودل هلو مصدوم نسال
 | طرلالجلوالا قاخدت هد يحلل واكنلاورملا بجيل اربخا

 0 ظ
 يادلاو تملا هرم هيرام زحل كزالا متلو :نالفل ام زابئيسسالا
 ةوءسفسشم ا قِنَماودأ صم امومؤملذر أهمل يللا

 ظ لاوس هج يارس كارما يضم ب ةرحجو تم لذ اعل ينس
 امال سإصل اركذإل ةجاحالرنل مول ند ةزلل يب انك وانت 2 واولل

 مولا ع راه دايضالاوانبع اهو: ةرٌوهاسب انكدزأ:

 4 نال اكن و واكنلاذقعنبا/احالا زينا حان :اكهلدة أ راكرنو 4
 نما عزت زال كازا زوكجال ةاذامرف اهلل اذالخ لوط عوار انك

 قاعةمزلا يلو طبدإلاو ٠ةرالوط ملعاوفس هلو تب!
 قفا اتعامل ودي: رل ماضون زمول وكبر 1
 يبد دئملا مناملا عايل لن !داغسب اغسل هزه ركبت نحال اموت ةرلاختالا
 زم مك !طاماوكئاذ جتررنل هيرالا مرينا لرنوكجالو ارحل آسف دامو :اماوزاعزجبلا
 لاداعي ةدإيا عدلا عرميمتساو هرو ذدثوومانتنل
 هل روخرلازز رانج 4و ارتصت رمل ةرحاو مالا عوز
 .عيذ غوز ةؤام عسالإبل بعضو رم ءامؤنازكو مك لي واس يكاد أت
 ككل ند: ةاقلادو زجل ءاكااذه دال تحال ْ

 ةينلاذازكقارنعازطو هالك زكا شةقننلا رق سول دنع
 يضرك مدلول ةانؤضييواهاسا تطورا بقيت ة يول عاق

 7م مج تيك كج مي علا



 ايوا لب راو حسو يزن درك صلو جنب ازر لو فيعضا مس

 ا دلل رجورف رت راك ول خزي ةؤلمولا اكن يضل انزوأ ©
 اكل قا هل /ىتزرل جواد اذ يقل[ مرمهصلا جافا قزلاذالد
 فرح واخ عضوزحلا لجو يشروا جوز كذا وعتل/ب

 ماذا يسيل قندل عيبتاذاخج ا ملعمن ةيف ام مرح غلط لوزال 5
 لطب عملاود سوهو يبالون ونيل غل زكا
 "اجو امهر مختل ردك رفا نك دسافلا
 ثما ولا وات يضنالاأ هن دّجسو هتما 040 لائىزنإلااصا انقل

 الل: دبصمولا وفنالو ةكرتشم وا من اكموارل ةاوا ردم تناكذأوس
 نت ةقيالو داكن نامل طولون داطماع
 ذل نلتخا اتباع تياسصو نيد ون وكلا
 عرادتعو مغ مكب راو ناثوالا ةديكيهاممدنمختيباضلإ شت

 ناك: اذ تمككو لزخمنك وخلا عر ءوزا ذولا دج اسس
 2 قبري ناكاؤه لهز شل ناكدلإ هيض جمدلا

 تاروكذلا /طوروكيال نكرم تدان إندلاع
 لا وادي وتلا هشوم فويل وتنو اناصولا اخير يتم يدل ذل لاكي
 اذدتبلا بان عودنا ةمز رع مح فاز ونزل كت
 "ةدعرضقتب حامبار_جورتب نادل عل ياام ميرا هاش كرما لول

 توج فاق دنهاةدعماتضلا ”اعيررظؤهت قف كازالخ فو
 نحل للا نهيايار ةتنباكملذ نتف روت
 >/مذالطابوهو يلادوب | وصحبنمرادبتملا مل
 اه الومامّيرم/ءاحوأن انمالجرااخت دنياه وبرزت اتم
 ارك كرهت ذأ هلم وياوهو تلا ماكنا ناضيا:انوأل

 يرهاشس ةداسهغس ها جورتتب :ازضم تجول 08ه زازكب ةرمع
 أوم هرعهتاذ تييايسملا ب اليل تولوز قيل عيا ةزتعا

 ان كب ةلماتنهر تطول عاى ا: لاقد حاس مافلا ع

 روت طابور يوربعم 3



 ذك

 ما

 اناعةسسب نا (نا العربان رام عمالفر انكوادبعم]رظاذااك د

 دلزم اركب ةاثلانل مدد( زب اعرضمف ضراخكرب ىبنجوزانجا

 امياجاوامتلادتسزيما 0كاجقرٍلارهاشس طعلاتخ هالو نعي
 رارلاتلخد 1 تنلاوتب ا ١

 مولا أو عقيالوبنلازاذايوزت دالذنواتاف د دعت
 املا هدام اما«يناج لا ضحتل ط/ودإل ينل قيل زا

 / يرض نمل جسللا لبا اااو وينو كتل اهات
 ل 0 ٍلابليت رااز]ا نوم صل ان الذاعر الذم مل

 مب دياز دو انين اهل ليها نيو ا ظ

 ظ 28 1اإيةيبح نكي زجل ولسم ارب ملونة الز
 ظ لاقفبط اناقة نلت ودا تكا

 ظ ظفر دذو ورنا نجخوز دف دلني جوز كأن تنم
 ظ ا سوا

 يضلازا حل اكن نل جلو صل

 راد

ٍ 5-2 

 لانكوم ب نم شن ب
 ٠ ١ هبل ءابتحالا لسنا اون ع ئ

 ل
 يل رح قمن لوو لع دادض |عاكددانع ا صد طرا دع

 0 تيارا جليل ةرلل نطور اميشوا تاعاوب فلاب لدار ةنذكما
 ظ /3 وبلا ردسشال يي حراود توداي يب إو عجادز هد ارسل
 هادرئنالوف ناو ك/كمدن عدوا ةزاجا حافترمننب -
 دلو ذاتاو تموت غلاه ناو ضان 20170
 كولو تن اول يبا ا

 ةيلرفزكر زاد جززاالئزااسالا يكس كنك
 يس العفن ل هما زب الد حتكضاكن 1

 3 نابرنلا خازكر اصلا نالجاّصن روما حوا كدل ا وح فاز اصح املا

 و ينرلادوب ضراكمال كيندال زاك لل: اورؤناو



 ا

0 

 انفكابوإلارضسبائروازبلانركفمسلا انو فاست
 اَماو هجررل اف اووتسو فسم اعؤابلاردذب)مممدحاو د قلنا
 را و وب هولا

 اودعك رقتنالاؤ يول ةزلمو ماهم
 انعذاذ كني ادخس الواير لفل فذ وعل اذا

 سي مرضت هيضاو منال اني لمكالذ نكن تل طل غنوكمل زم
 :رزع زروال اهانوردإ_رقتن الوا امتنا زحل, كي ميالوأ ةمانه
 بتيلاو اناذنإرءيءري وصل كدكا ف .نلايولو فاشل ارزعركسل رخو اتيسولاو

 طديلو بلبل قادت عوامل هلذلوأل دوف نان جاكت
 2 ير زرسوا هيا ضلت اسر انبالا |

 م اير كتآسكسن ام عوزتسلا جو ومو اولا
 نكيوأ" نايزلاذ از يمتلاوها مو وهف ترمس ذأو و كيال برنس

 ظ 0010 يووم يس

 الذ 3 ! تاي ززنانولو 0 ان 1

 , 00 انضنإلابجرزب اذه عرف تكس عاجل
 الدلاودردلإ ف |ورمتس اًيلوضف ةلسإلا رازاق تور هجوما

 ارا هتجوز ذايكاذا وكلا اهتوكستر واكل ضداخ مديدنع
 ٠ راء ايذاتسازاووننل هع جالا انذار( زك يكف اندبَع *

 هةنقل تركلانزهلللإ]توكيلركبالا اذ دبس جالا
 لاكترلا هنت مياف نان لوس نال هان لعكربرد سالكزااذتلالا

 12 ايفل ]فزااهنماييع دعيالقطنلا اورو اكتب تنام العلوم

 زينتا زلال خجول ونا :نامراف
 تليشولابح'ذو جيصتل الهاون :ل الرا زال (رمقشن و اهررمابملاطمو
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8 
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 8ع
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 نزال قولا ءازإملاو جوزلا بمشي ةدلذ هين اهلو هقوفريزلا

 ةحامكر داعب اهله اذ انكملوطوهرسشتو "دز جراغمحو تن
 ناطر اوس كح لكبر لج متع
 كسك كتب فلا بناوكبلا مرزل الانا ذاوانيكس افانلتخا ا

 ةءارئاو مضلل اوك ودذملا زاد: :الايلوقلوتلادترَدَر]تلاذو

 دزه از ه نيرا ممرددن عزلخالو ا سوكتتاِ هئئسِإَسنو دوف

 : طلو الأ ان داحو كاذبا معاج اوي
 ةرفضات :اهرلد اك اذ انانصتن ج2
 1 عناب هلا ىاننب الا ,وهورتحاد نفي ةرذ زو شلة
 ا وصلا نب جرز اون فلوا اذحافائاصتن اهه,مومتنو نوصل تنب

 ظ 5 5 را ,ارب .الاقامملاةداخب الاقدار 14 نإ. وصتانبا جقزوا امه
 ظ رن تفرط واذكوئاننائيتبالانركسرارإو ابحاصبالا زلنا

 ا ا

/ 

 مي

111 

 2 انةظنامونلدأا مب نوت يمال هل هئزدو؟لرطل) نحال سس
 ريف ةلر ام يوت از عال زوم اتفشمأ نور

 ذامةهاظماو ةوملازاهزنلا هسساوو ةلالادزتوح عيزا
 و اذ نبنب حاف ايمي الوالذ اجرا( يبا ورازلاو ضال

 كد زاواذاة خور ادوعيلا مم وعثر بنل اذ زومنا ةلعوزسلانانناو
 دنا وبلاد ودام دحر يزاودتسلاو ونكون مدكملا
 ولسلادسر ا وب عاملا .زدتاواوولسلا يضر ضي انلوالا ماه
 ولرلادذ ينسنلا يهم ركذ دما هلم الو ىاعاناكزا اجلا نب
 كي عيل الورود عداد حسن اك زو تلا اج« الا
 تبناىردحل عقزاذا2م!الغانلازواننب اهزإتبوذ بولسلاربزعاذأ
 زحل ززخا ذاع وسؤال ذانوونب زمر يوسف
 ٠ 0 ماكنت انلؤاجتلا_ةقزلا تنب ا عزالاووباقزلا
 ظ اذ انا ابضزالاجد اقلام نجا ذرجتشل
 اديمع امرتشما زازا هنت زاناومتبف اضقالب ةقزلا تعتد
 دل نكس قلق عمنا لل ثروالوأ ةلبازتل انمَسلاِلَص اممرحا



 قهري ومصر ماس
 "فار ينل ملة لال العاانبانبمتدكسس اذلكببا افراد هتلسج
 0 انهناسلبر نخب ناو مدل كر ومارس نينالو

 . الل ناقزاف الا مدل العند دب اذاارئمشدواغ دعست
 اقارب اعر قنا ريحلا ةياطعتلا لواكرانح اود كخا

 عكس لفدأ عدل لانسر رزق واكل مه طقس اكس زو ملع
 1 0 اقلالا مدعن لو تاكر مثساو تادتخاولو اهامبخلطب دوش الحي آسوا

 عوذ الو ناتتنعا ذاواةقتسل ا نالخج وليل وركُذ بهل رايك هزيخاترز

 ةيزجمنلا مئلوملا مزح ادذع مرج الش ل افران ل تش
 اقهارازاو ّجعلاورّملااتاو: اسمو سم اخ ضو ملل .انرازل
 يوشك نمو ملبتل ااهتلوإ جدو ماكاو مب .لزتسا ملك

 وضل مف ١و اًهبساوفل ازا 5 اةويردلإ كأي مي هلال

 هاني عص كيلطبسلانلاذا تّْسلأو تتئاور ضلال لارا لق سلاابخو

 ا ءانمرلا موب تبغ ,زلبلار ابحر اممابالر مايضر
 كد امض كمل عكست: الطبي انها مدسب ل
 ميلتملا يلا هرابجلطبب الذ مالفل ا تركسال لو اتالضفنابلل ألا

 بشاب تذبل وليد اي نالف نعام تشلارايز الطب معاش

 اهمال ب لودلؤ سلا مصع كرم اذا تنبل اكرزلاب هصملا ضب
 ةزنخل ايتخ لعاب بالو ال يحتنلا مد لاكن مت صمل غو ونحنا ١

 عبو ىباددلو ب اوهوزص لاؤزنتس زاوزل مسد كرئيس
 م مالو تلاعب والا نتاج حلاها مل خلا تاو اال ظ

 للا وجت وجبال جونج لوف قمل يبرق نإ يبول ب غب

 ًاةيصرم زد دبل 2امالفولقنو عمار بنل بالاك 4 روبالاكا دكا |

 ١ اهيل عرمتقلا و هرفيونتلا اذا صتقي ال نيب لامدافوهو عل

 ظ . فلا ططادرتنا» ةلشل هضم «ادتزضم ب هشام 5

١ 
 ل

 ش
 ا



 و يس يب
 ةبالوالفم مشا عمل :باوالورشنلا ع يال رفلا نما جمرلاذا ْ
 طم را لومإلتسرلوو جورننلا مال فوط ف ماساز جذاب
 جاوي ةروامطقاسل بالو الازكو ةليبسس يملا رح يزعل هللا
 دعن لولا ايوا كف اطل سوا زاك ادّسم كك زاالالاَس نا

 ”ليردلا هيالرز زجل عب) مداد دا سخالا مال نوكلل عبصملا ٠
 اي اولا زون ربل عدلا س داون: امد ثار تييزاررلع كاذوج ءادتااع نحلل دو هل ثا زبوهل كارول طوع#
 دعبل !ىلطول تراك[ 3 طلسم يوكو وفن 2

 رترتلار اسحاوهوصو عملا نست غل ذاونلا هييلاصنالرأي 2 زكا مضعباويتضهطقنم بحدة هؤتلادمالةازكلا ٠
 الار يولفنل رسل رو طياز تلا لب بزمن انف رس
 سباواسسلاررصوو زورملا امم ديددكو نشل ارح )غانا ل ةيخاوعن /

 ري كمن مو بو اهل قالك ظوتإ عود ريش ر صلال
 هرضعيننارل طوس زان! الذ ديجي زلم“ مالا هراتخا
 اهرجتوزاذادجالا اول تن [مدون نيو دوما ع لقبا كضنالو داو طق دياز نحوك ين ,اودطخللا
 ةرتلا ل صحرتو نات بادو د فعلا: ضي اداوم يقال فحم
 ترتب ةروصتاو) وصحت كرولا واكل ادع دوم لادن :اةارل اانا دوك مرادن غم نوح دقّدّصب ل ماكتب رولا ومما ةرت 2]1زيكووآ روصو رغص 2و وا زرؤل دو متل الوصحروبؤص الالغ

 يارب دب :بلإ او هنما وجوز ارض عنا تلادنعؤا
 كطيو لحدا ماع ودي فني ةنسب مرزلا ان لا مولوملاب ضشبالناد
 رمل وصار وا ييفاِعمبد 0ص نب ز ةرقعلا حاملا
 داما 2اعاومصرتلاف نلاواخج هاكنلاب ضب ةبالادزلا
 هتان هيغل م نيبو نيو رفحالل ماهدبوهبا ما زب هدهتتا
 تل زيان ككعلا ةددبلا زال خي مضت: حض :



 نسما ا م

 كم مهجالعلا صال ةزصال اة ملالا ةرشكل عبالي الوتختلا ٠

 ةردخعتاكاذاك نارك طك 90 ظ

 ١ ايبا تنضم بن رلرلا كطيو 5

 التل يد واكنلا بم عوراب طنطا نيكي انك اقف نك ذأ

 الا اوطتنيلاراذ لابس نكن اناخ عقل هزل انللاو

 : الكابل هلايتب ةل دان اذكار نزلا ولع نعب هو تراسل نمزج ذك

 يتمم انناو بل هال ذاع بعل اوه مزار وتس نيل اورشوا

 تاكو مؤمتجاا ا اا :

 داوبالاو ربت ماسالا ابنيمات هانا وك عطر فانوبا كيم

 هب عقب ٍنيمتْلاّز(ْو ل رلوضكومذ مالسم لا زاون لزاما يلعن 0

 صا ؤنيا وشما دوف رح رح ضي) تمن ؤربإلل هول متمب الفوب |

لا را ابد اجل ديو نيد يرينا كور اودعمالو
 اص

 0 سئاوهو ةقننلاور ماعلا زكي وهو اشيل تو لص نبدا

 ضوع الرمل اما يتلمس منلاو عل لاح اعلاف ءاوزلا طخ

 ئةم لو اكمال اسد رمال 1 /مسش مالفابمعضُم

 1 درر مشل نهال 1511000008

 ةتفنتاوررلميعرداقلاتبقديدنوازكهازكه هللة زنلا رشا
 نقم عقبال: يتلا, بغا مدل (ظيومأانو ازلونك

 ا ن انك ان اوراطملاةز السك دمع نونو مهزكو نادخر ردك لح

 طوباس بها يهمل لشن زار ماز
 رسولا انؤعااريفل رعايا فهنا قلل زعرديداب انزع
 ةنقانزو باونويشاو كاجو :

 ةتلس_ملارالامه بزي ولما زالولا الور مز صخنو؟ ؟امانجوزتدا

 لم تماما خخالاّوح مل اهتافعقنلا مورست لنلل يدون مرت 0

 ظ اير ًقلسسر دص ماكل ازهر ةجيرف ةزنا ورع

 7 مرنلا]أ هجوااذانوكاادحال دفع سينما ئالا حقنا نال لزم

 ..... التسامح زلال جدلا ممل اهنعب امدح لالالو اؤالخ ل

 0 ”الاوهو دمدوسنلا لب ظلال لوي 0 رافال جاوا ل ا



 لع

 تي اووي تاق ارم ةلاقذاب بباخاهسضن تجوز يمل يلو لاوس
 دعب اهنا ذ لا وزحؤمو لس ريغان اناجألا لاَ نالؤ مسن
 ارواكدتازاجكايكورااتلوضف,اكاوسرحأر للا كبانلا زا
 لنا خلك رو فيؤقوتإ/ عطس ور و ملا وشم :لرلل ةزردصاملل»

 الأ ياعم اةزذوتيد دول نوصوتتل ل وضل 14 غول
 زاهرتشيلاو ناجم وضتتب وملو ذولا ليلا نامت قروب
 امال أذ اراك اتجوز قف ام نمد[ ب كوز ذاوحمولا املك
 2 كل. كوز يصأوا ةريغصلا ارعسنب يق ميقزنتي لا نياكايووارصاما

 ًةيكوو فاجزائلوواام زعل كورا بادن الورش ميزي الج
 برضا هيرفي"

 2 لاذ مدزتر دهمان ) دالجإ آت ذا -نيساحلا

 باين وضو مخ نوكأ يؤمر لا 6لازاج نيرهاش رزع دنا
 تنب موز دب انك وبل الإ قانكالو بوطشمل زفتي عجوز دلوتض
 دولا دلو ضل او دوك ةورنلانهوتجو هَ
 موو هيرب حا

 راو فتستزاككذ :اروامرك اوت دال هّيفتيو يحسناالب ناك لاهم |
 خانم 'جامطقلد ب انمبألا,انمرماخاظفل اهلنا ملكومإ+
 ا ا يد الأ
 اكضياواددزعدتقلاعارجانطاومكانكماو كلانا
 : لانه نتف مارا صلم يهيم ءافنبالا حا خيمتا راثالرتس لم
 ظ ظ .داولامتوبشل ايجوعسمو هك ال كيصاذاتدتنلاننن وك

 : ْ ريغ اناا ضي |انرنعر.قملاعاجتلطملا 00

 1 0 ع ا .نداداوركأ
 ظ 2 رولا مانجا يرض زانت

 ظ الم دا مس 1
 ظ ا و سا 0 و

 د

 لصا هناك ازاأك م

 وضد اوم ايلوواايلوضنو - 5-2
1 



 دنا يلا ١ #0 نا ولا ا

 يدا جد عر 00

  0مسس مس مل ٠

 و : م راف

 ٍدخااس ىدجل راك عيري اسوي يتلا وول قطو توران علل,“
 ةكوزمامهملو دنع وجم لو تخأو داتسلا جوزي او مسالا

 0 انباع دلخالا فلا يروششلا ل
 ابو 0

 ود ىلا

 ١ دم امبالا ادقويور تلا سان عوز نسال 2 جوزلا زحل

 ارح هخاعارجوزنرلو ادلصاابخيفانملا كو مومتلاٍ دا ضل رسبلا
 ضنخيت علا اخو مز عش نا يجتلاو زوار سن الإبل

 انااا نقم رايت ةزملا واعز جالو نارا يكد
 دااتهدلا اقم اذا ادن: بوش ادلشرم يرش :مابالع رش روكم مصب

 ا

 تقرأ ماخوطع - تم ورلل نأ“ ذكالو ك تسسريليش طشاللب ,انمادسلا

 فو لموزتو زلط ايز نرهاز اخو تكن الب دوز ل غد )ول كب عضون

 عمت وز ملدا

 2 اب
 قورملاب تا ورمهبيلاةلمشما: هكا مدس

 .٠ هدحزان مفوألافو سان ايبح مولا طولون كلا انكر ان ايفو

 0 يح يزل الهر[ مهضور امصن يرن وراد هن برز هتلا



 ” 1 ورمل قو اون ة دقو هعمل كيفما عب ظ
 عرمان د عند يتسلل مسد اطر متت ومتلا

 يو جدر اهنطوازاب دازصا لاذ متل اهلي ست

 .ءاأ ببن عضل ملح دوصتملا قدمو الطلاب رشي

 ص ةيوضإ نمو نيتلا ةروصؤ تلاوبوداولالعاّرازاكيس |

 الروض لست وختم نصن زخات نيستا موصوف خا طي 1

 نبا اننباوائشمرخا: لا: >(ة تلات رعستلا مدع روض واع اهل

 ءماهلو توا موزن اذا زوز ستار قمار ضدنا غدانا
 دان (ممييماعاهجوزتوارغملاروب هيلو يمس عايض از ءاذنوا

 متاعب اذلا الو دعملاروب محل افَّصَت افصتيالوخرلنارتلط دك دوب

 دب انلاطمسو ناشف ملارنع متماونمن هلال زب وسب 1

 هقعلا الإ يرن لفنان ضن الون نام ]يول ' ظ

 .ةدلطتازك اهتس نانا ءانكا دسار وبد ظ
 ازال توخي | .ض قالطلايدزط وعلا لامني لابن ضرتازق |

 .رلزاجقرزعو عاهل ررضالد مح يتق رتل عندا جو
 رداد زمولاكوقلالف عرضوا كتم ولكل اقل لاح هيقالي ط غلو هّحا

 لآن زل مفبدحا اهرلغ تطينالاوم را ْ
 شحال نامل هزم: ذا ع بكو ةظلل هني لطب ظ

 هين هينانيالنر تونر «تااوؤليولا منيب ردح مم وكلؤالا يشم
 طوبا عوصو)فنورقزل راع لاو انضبا كرش نام هن

 ةيتوايلخنايب جاهز حاس وكاظم
 .الفنو اهي ميويملاكنلصلاو اور رن اصايل ذي اصو١

 :كورزلط تلال لص مدر زكا
 بير 18: ةالكرزتن مصتاؤإوتنا

- 
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 : مو] نوط .

 ل انصشت
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 ياو ملا فض داس يوزعون ر بلا ب اضطادع راو نزلا سورا 22011 آآ
 رؤي سسيدادمنا دل مرا مانو ومد ةايمملا 'ذامازا زكر 1 اهل
 نير وزلا وجر لوخرلا )ند اتلط خادم نيف 0 يوان را حهرسن سيتوا شتت
 اهيلع بيجتسبالذ لوزرلا]نالطلإب حش مريع لس ذأ نفاخ
 يتاتخ ايامي ىو طنز يغب | صح مالا هزه انياذيذل ين
 0 ا جزاكم همالكرع
 راؤااضبا نب ءيع وجر لاوخرل ند ايققط مهيزلا سدا لاسعل
 اهنلط مؤلبلا دوو: جستن زكا مضبوط رئاكتفصاملا
 نصت اننا تضبثولو" الشب ا ملرنعم امامي عوج رنا ضرلا] مش
 ”ناعاجيرتولانكو: ايو هيلا دنعو رذعامملخ زو تجااذم بأم
 اء وخلا اههلط م :رالواتسطسج ءاكواونضد لجو فو وول كوول
 "| نرجو وإلا بيوع ا ضخ بس تاس
 [كبت جرا زعم دوصتمال زل وتيوعرنازاعن ىلا
 .هنيفلا عوام «واخ ركن اابع وزال ؟بماتمراجزج الا عيفلاب
 ْ اين هذاا قاري منجا فاران
 . .٠ اةلف مرغ ان مالو ء!ءاضور عدد لا طييعم تما رتل بدح قوص زلنا 5 ذولا وص غزل لانا مالدزلالا لذ آو ةاوزحالا بلد مزخاول يزلإبو (قازلؤلا"
 , غرارنءانما رشي ماك ضنلالا اسمع ياورد يئن نايم تا
 0 فاز: زعواطعص زاهضناامدنعو نك صان
 6 لانجري نال ا قلب» لووول ل لدل را دارك 9

 هر رتل الجز 4 لا ىو ذك
 هينزاوةلتذلارسوزي مرن: ارعامرماغن ال
 ا ناكر حالم ا . انتا سحات

 : ناو ماهذا او اللقا ذ غلب كريو وازن
 اخ د بلارزورسو دواجن اممم



 ا ا سس يي
 !كزا تاي دجوو ةراكبلا اسوا د يملا اهلكالاو نضع
 اقنصوؤزلا باق كور بشارات تاو شل, نجحار اللا
 ضب دفصولابمبلو هنمدوأط سمول مزلو ضصلنج اكتب دؤدومل
 0 را مولا دس نلا قامنلا ةيكووب وددلاواوصول دن باكا

 . يل فام نيكني نر تامر نادل الاذان ارم
 هازال“ تيان لق اذ ذوو متع: اجل دقاوقملاورل ضبا
 ةرتلا دو اكمل نرحاهسحجتالازربلو ترفل مكائن وكمال يول نم
 ويبل زالت هزجبذرخرتلاددبول نول ز جون تس زوكر با كزقللو
 ع ةرايإ | تر تلااعالشر مدر امتسمل عرار ورمل هدرا

 بلازلغ متلو ميسو يراها
 بجدار تيل لكبح رمؤ هل دبردقتؤ سنو تتم ملل
 ننعم عنتاب زل نادل ةرلاو عزل رك انتا إب اهلا
 ريتاد تنام رز زا ةرغتل اسفر اهواز تبامتيحتمتلا لا رعو

 ايبايزل تب بنتاوؤيزنلا امض وهاكنلا تاضرابس انمار ٠
 ناتولا/عبستلا ةرمربت هدو جوزاشرافل لعبت منيف رلولا ابا نما

 كرها اا

 هذال ملا هنا إرادي مانزلا واطص اذ
 اهي قدكت اهات دجال نلابزعانا يلام م
 عي هلوقب ةلئاهإيؤاس ىبوابتخشمل مدكبا
 ملاذ ةغو ةبدش داك معودملو ولي زلات ناب
 ةلوزشلل لا زكر اون سلا زوين نحل نسم حرا كدانماد
 جو ررباف يجب عورتا ونلا هدوم جوي لاكش اطضلو ىتاراوالومأ
 اين اجلا هنو سيف اهل هول أ ة ليو ة جيا زاكلزا جحا
 فا سبا ملل اضادنر متل هازقارمادل|كت# يا ةلبتبا سو
 ياابن اهوتلا داو م غهبكتلاو يعين مجانا بصنراكوأل

 اع

 7-5 لكي هل ل .. 2: ظرشتيفل لا نال نسي غنوا فلا

 ور يع



 // تنلطؤالإل عاملا جدو ديس لاو خابل نوكيا رلخدوشسلا :

 هزات الا عيبذ زاكنلا زج جازلك نلينب عمانتل نا ٠

 بوك هوان ريغ راةونج عدلزكا نقضت هرمز دانلاطو

 ظ نيكس وراسل كالا مجارانبمدقملاقوتجةالمكرلا

 تالا لارا راج نما.«

 رزااعوم ول اناا زق و دافكلارإ بارا تعا لود امهجوزن:ةتلششلااللا

 مول ازا جوز عنسا هيا زوكي انامل ةانكلةقوينيا لازلت ا
 ايناوقرلا هواها شرا رؤاخراراطو زانت وجال وربتوغسلاد ْ

 ضمت ستذامروتسمب | راس اا ةنم ارح دليم ةوللاوازطولاب تينا
 داخاولاضمنوا 3مل بما ”يبام عنمل ول مسمز خلال بجبال

 ظ لال او هكا يانسون او ااسل
 1 .انااشزا اهليلوط اذ ااهنطكائيس الاجمبا لرامز لقبو

 لاعب لاهالي رلع قنوات ةامزجأ
 تاو ءلونبلمتمزاا اهلها إنو نادل رجوز مر هوت ووتسلال

 3 1 يسمو ب سل
 يت زدكلا يرو ايدل لاس رو دايت ىراس دارا الوباء اضراب
 20 زمالضابر فيان يونس
 فد اناغتاؤسلا نموا مؤمزوداذا عل غيند هينا فصت نك !دلظخاو

 2 هزاز ليومنا زازا يملا
 38 طور اكفراعنملا دا نالطلاوالاو اني ا ورمجأة زر ىشاق
 اذاانيدئاتلاو تسلا عاشر لال اذهاتمشملاو رطزالاوزادل لا والقخلاب
 اور ةزدنح لارتكاب اور هدبجاد ير اخ
 ينبني مسرور هلأ لاذ زرروساحىيجفزلا ا نال عك

 ديرش | وددت نإ ثبت ول حرار تحلو عدس زي وتلا واسس الاو

 | ءاداةلاقرملا ليلا عاج امنلمل يؤلم ملا رام جاب خاكنلا ةللصعتسل
 لات ١اناراع باش الان واهرم عد ااذ الهنا غازكووتدا انك

 هادم اوولابارجوزتّلرعداد عيد هام نالتخازاكيارا عمو وو انهجركذام
 هس دعم لل ورح ىلا



 م ا ا < ياما سس ج

 كر ةرل يعن داو ا ساكو موف ناو عال ظيبامالدس
 نا لة ااا دفنا اح لش ارجل جالا دم
 .اهيويعلا هلت تيل سيل كنج عوزلا,شاةاياو كنب تيس نازل
 المشم 2( ةنيجادهرراولمتت كاملا! هسيدولا راح تيب دولا «نااذا
 | تعرش اهتتيلا زال د يشر هتنيبو هلإن لل مدررشس اكتب ماشا
 0 20 ك0 «لاسامالا انبات
 دات لوا فش د نهرو! افلح زادافلاك امرت | مي زوزو هتف

 هع الرفاعي طعرلولا]ضسنلط واقرب امادحا
 تااهيو لوفاة طياقاو اراب اونمنل واسم شما معتم زا8ألأ

 3 راف تلو تيب ةتاناد امنوا نشكو ا ةللارت ام صنل يلم
 ةوانلاتامتبز خل قضوا اننارلو اكس زا تنسو هلو روس رائتج ا

 هاىبف لوكا مرا مرح يموزتملا همس داعجوزلاكلادجلا | ”٠

 نسجل خل مز دؤلاوزصدلا غواكتلا (ينلاحاه ةوبحاح كامل

 امتومزودو ايعيسدعو اهظرحاتأ ازال مص و فلانا امتدح يب طتعا
 تيجان اركب مرادنع رول وسلا د دقلافوداتخالاؤف

 الونعا يمت ككل لونل الص فالتخإلا و امتومب هلنع

 ولع جومدعب زعل مكحكاذا تسد لع ةستب ديد آلا مشب صقب

 ىلا املكانهان ذا شملت باو نيظواحةامرلإ/عىضتاعمدنتلا ظ
 لم انا دعب ةوبحلا ةذالتخالا عفو حتجس زاذاسرشسشن مان

 هجرها ةفرامتملاب كيل ءانكحلاووتز خازن اتالم
 يلا زل طف دمالا تست ل ضاااز اىؤابلا

 ”ازااكواابص !دكيكين ا ككارلاكدكيلملا ةزججوز عل كفيل ذهن
 اهلزلا ارا( ةلرهاش هال 21و هولي تلااتف ضلانهتْسعا

 هيزكره انزال رميا جاورها ابا جطلازاذ

 .ااهل 6 9 لدبي ملل انمملاقو د هلهدلاتن هافلتخاغاكرش اريل شعب

 - ةروفافلا !ةتمالك أولا طاقس نس َء|جاظلاو ئَرمب 'نهالاو

 1 219 قالا سال تولوا اولا طا رك تاز دمى ل لاف ءنه موك ثور نوكت دقن لاومدل اتت اأو هيلو ةيفوللاذ
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 رالاحالاادضما اعرب عقرلاو كك فلا هزل ١

 ظ

 ديو ديزل توبافاهوبلاهعيزب لو يعطل هجرت تح اكيلا
 وتتنا امةلإقم غاده كا ]ضل عاملة نمسسازيزن ةزاواعباق
 هوبا لئازكداوتسب لاناجتنلو ّتطواعم دال هتيفو واشد اوت

 ين دناذاهنتوتنبا عوزلج بيد ومز )انك تسلا كك لانددعاذوهو
 كاايغدمدزلالوجلوفلاذاونم ماعاد اهاسبمداو انا اكلات اهب
 ع لبابا ري تبان داخلها يلا

 طعنا ازياسنإ اللا تنادزعر رش زاولاذو هوتميل ْ

 نح / : اهدا ع ةنسحلاكررشمو نمل غضتكب را را عيزنإلا مالا زه ٌْ

 يتلى تامل اللخالا اندوفغصلا اح ءانملا هزل مكرتش ان

 ةداولا زكا لاب سبا 7 (ميلسرفا سلا ريال تشي ااعيحالاو

 ْ مازن كرمابدأ اداوم مدا تنيإل نرآ ةنيرد يدود2

 وازع ماكنلاب قبور لوجان دوك

 00 ل ا

 ىماملخ يسن امو بيرل ذ الز نيو كر يزعل
 .غ واضيف شال دعوا كغلزباتلطن !يجنابعاشوخ دا 9

 ش ]ل يرطب ري اكتلاو هى ااضي يي ذمل عري

 اطالب قايل جكوباسا كا تل
 ا الرا ةطاخعغو |ىكأو هتلر زجل مز ايعةيرجماسل كال او

00 
 وون باق لاوؤزةنا مص تاوانسا

 5 .دارهمل دز لانن منازلنا يأ ]ريتا
 ة!ةةردعافن لا مهنعمقلاعاو 100

 رفاملا» قي كازو مهذب تاور ل
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 روبل تنل 1 0 "را نالو نسر فلط تلاد انزين سطس رسعو ةرعلا ٠ 0 ك5 7 ' ' وزر عفر كما رددلاب هبصمملل اًمنريئر الأمير 2 تر الغرطم خلاله ْ

 ا ا 0 9

 ا



 جاهم جا هسا اتاك هاذط نالت 2 ٠
 نكمل نانو زماكلالو ازين نلطم ل فلل زع تب: ةللالالع | 57

 كدر احل ازكو عجز سن دوبو :قلط لاهل عي زملا علو ذر ازال و7 7 ظ
 اذ اهزرعهقي ل زن تلطلالا تونو ةوطمومرغتناكراو دا ذاكومولا ين ل ا 0

 ْ 0 اخذ قبب مو مشل تنول اقل نلاط احلال انهربدت ال يب عورتا م م سس

 ةدحاو روينا الالب وقدر ا كوني حالا ةدعل ممل :تالسفو
 1 د ةلحيشينلا ةوقوز اهم وذد وتس وامك اكون اموت طر مزباردع

 . تسلاولبو زلال منت لطاكتلطس وانت مذابة
 نكي :ايللع هلونل درج[ خةللقاع جك الط يباع انباراعشت
 ا ادا نالطتاب لقال عض نداسراذاهكسولو ةالطنا أ اللاودربلا ١

 ١ لتسل زاك سوازتملا نينحرا ابونا نحر هني ال ىزااوهد
 مك طرا رخادلو اذا انهويبانيلا يخوت انعز ىلخاذكو تاو نالطتا
 3 "هن برد ةلصتا] غانا دان ةدوبمعملا ٌبلعناب قالط وتيال مب !زاو مند ا

 ياس راذالا اركي ل قطاناا زن ةداي ملام فن بخ صيبو نالطد
 5 ىلا اج عزم ل قلطتلاطاانسسل اعورج اقم هتلاا اع ضوتي زادزبادأ

 اناا نونا يزيسلا هود اال نال
 ابل ركب وللا دونجلال تملا الاطالزباج الا طك لع
 !خ + ريوس نعل مووتعملا )سلع عفلاو نإ 0

 الط وغير ذاووتلا وديان مل ةمو هاقعلا ول عنف دل لخخب
 م اهنلاطب ةلالطب ضمرا ليلا سجرزلادحأوا اًنمحلهم از|مهناتسلاوازيغلا

 كرر اييوذ ةزملارا ةتجرلو«ذافب مضيف عاكنلا ناتي ايانس نيكل 7
 : اهجدن ةرخ ات تلال امتد جرخوأ ةدعل ا ف اهيلطن سل 174

 ذااطبلا و لارا قيرب أ ةالحلإل هتك يقام / 200
 طفيل «ددع لاو نالصلال راج امن بدال اهوا ورم 0 3
 مرح انشا همالانالطواهربعرلا «بززاها حقل اههالط يملا ةرلل 1 2 2 أعل 8

 كنفن !وناتاللةاذا سَ لات عينا فاشل اوجدن
 لون كمملا ل جنم تصلط هشة ناد كرمز راب ننللص 1



 ال هدوم :ماذيالاسيلودبتلازم
 انكر هزم راهؤالطلا للايتام

 تاما ب ري افول (ماسدح عا ونازل
 5 7 0 نزلو الا |متس قئلو امير انج زاك نسح اسلي

 زا ير 006 < ”اذو ناراث ةالطو ةئلطمونلاهتناو

 1 ا ا ثيّلاو .ناقلاطرقللربن عج يفضل كلافاقفولاطتنا رو 1 ١ ]كرحار عتاب هلت الامل زال زهسس اذا نها 00
 0 ْ فصاوهذلا ءالطالك ةئلاطت 0 هدضنالدرعلا جال َنلاوط

 رك 7 تلو : مرر رصمط ديون «.كئاكزلادردلاو تل طشوهؤالطلال ل

 (ذلطتاعتيبولاطعن نالوا يضوتلااتفلاناممضوتر رذاًئالط
 رز كلاذاقنتنازهنا ئصرم زلاوبلسل لرب ودل را نصوصا
 ناطلابا أ 2 غددهتلا اكان ءاذزو دوت غلاشلثلا ين جديال وللا ةفصرمب

 قا .ز | ةولل ةصويقنلالا امزالدذعَتب هدر ارعإمو يعحقبلطم

 اقتل مر هر خلا بن يف مس الذإولا تصرمكزلاتاو درشلا بنزيما
 | رج دو ىلع ريزما/اباضيا جولتلا اصيب انفسنا 5 داللضي

 ش / تل مالكللا زالوفتسلالةزدتون أ دارسملا امضي! جوختلا تضروووزرلا
 5 ران ورب اشلاو ةفلراخالل ابتدا قالا نيلذ مقتسم الفؤلالتالطلا
 0 ر يعااشؤا جف /نلولارابخ ال وم طمس حتكلاكتنالا!ااهيلدن
 0 7 . نلاقاذل اكلاهإ ذاميباعم توش اغا رد اظافلا اهشلالالر اخ اّرعيوفللا
 7 سب كاد وصوم ةوما :دكجو رادزالا لأ ا موهو كيتلط)قااان
 0 ا ركب مالنا انهر يمس ءاضتف اماكتملا نحن ياقيالا عشلا تف
 2 ا را 0 اب تيا
 77 0 سلا ! مجمبالو] ناش اد ارو راجل يرام مدان اخذ ةنجاف

 ا امان دازمئالطت الا ا يعل تكانت الزاي
 0 را ولمس اوه لا لادن ج عرس
 هي ل 14 نا ل لدتف دال هال نذل طوني لدا د !ءرابارحار كوددوس

 ضأ ل زل“ ' ا زا

 1 نا قنابل تو تلا تدان عا كك ٠

 0 0 7 هت د د 3
 يد اح ا

 نا - - و
 / ا /



4 

 0 ان هلا انفتنإ ناش انلعايزيجتت '
 0 موسما ثلثلا نب 0 يع ' ل 4

 و واش :الاها 5 ا هاتوا ق 0 1 0
 | نيو نم مس ازا كره زكال تضاتلاك ةزلاورهآفلاؤالحأ 1 0 '
 هر ةضلاطتل هددت يربك دنع لوح رهاثس أب ريشا ا 1

 23 ا اًملطمْو رس دا 29 أ
 و : -» مب

 06 اتم 5 م 2 هن ا
 امتي نراهم قالطْوفاطرنالطلا ناموا نااطلا ننال ا

 اجلا اهب قاطو ةحار رعت لب ا
 انشلاو ةزلؤ نرش بوّددعلا ؟ييوراقوزل ةلوادتبالفرضحددعذنا

 دجلة ةلاورومل امهر ؤمر ددصملا ضل الوصتا ارنا تالا

 _ ضف عل وؤاماو الاس ناتدشلازكووضنل م نوكأ لمت
 0 رات :داطلاف اذار اهتن عصي داق
 ناو 0 "لوم قسلاو 0 (نتاونل ني را نحس نت اهلدا

 ومالا وسلب لوب او جور 11 م سما مّفانعأ 4 ْ 1
 هل 0

 1 نيم ع فاد زا ْ ل ١
 .هتدقوانستل خشن موا والفارآواد بلال 1

 4 اكو اكل ناك الرسل جة لطل ادن اس 10
 ةلوضاإ دشن ندطلا وح ذيع نكن طل نئكمف عيذو م 2 2س

 . اهيعنالألت ذاودطتا يرتلاو طبل اوز غنا جتادذ بلال انك 0
 هوقو شلدلاي تن مترا عجل عام يع رتلوررل اقرا نزحت 0 01

 تاما اد طي اوفد تنخا امهاوددل لع مقإلل ال
 فرعي ليج قلا هتلالكو نجهل التان طن كر ولف جب 2
 عشنا ؛اتح دلتا جدال اجا وحك ةضلرلا عتب ١لتر يلع 0

 ٍفصنم عتيوولزلا وكل اهوضعراذ هيض نول وول ضورس 1 ْ



 ب 1 ىصناهلما) م لو لاطد 3 هيا 1 اهيلُتوامَولط مند قاَتولطةيمند
 هني 07 ضمن ثس نا مون وديا
 م0 قا ةدلو باعوا منا تماؤتناطسن ياورد

 0 05 .اكوانرنإلا ةماوزعتلاطحالوتب عبو اًثدئللو نمو نش

 ير يتكلف درسوا :فلاآذروإدنعلذع: لد كلل حاد
 3 - تو راتش لو مجم ماس اهلالهرد امذرعو مسنات اا/اتطملا :؛
 اقر ئشلرالا فون >>( بانل العوز نزحو كل الا
 وتطل زضرال و يت افا الانس وعدو حلاو عب
 ُوظْي امر نارا ١ 'بيلط ٍتَءلْط ائضدأ ت0 اويكو ملط

 يل الل تابت نافلط امحشنمالإم ايف صنم ١

 باتش ف ةداعئلاطتل ادلوتب عقبكامتل اقاوم وكلئاصحيت

0 
- 

 تت -

 افيلطم ثالث

 2 6 ديزنال نلبي ضل اكوند عرس هنوككوني 5 احا

 ١ 0 يو 00 ىتننو حامد او

 2 اير فورت فني وولاطتنا ةؤطولإرغللاقاذاو يطول غو
 5 بس وطن مح دية مات :اةولووللريغلالاب

 نلاط الوم اىتنثب ههدطنللا رم ا نالنخ بن مكوفقارع ١

 3 ننس فلا رنجات ا توحامتداتنت تضلادتشب نيل ىتش
 | دوو نو تضم يتلو بت نيالا
 0 وا نع ظونلاطتنالوغبرا بسيط ازببع ملا تدايف اب

 4 21 تنالاو ناهكوطل امنالطل ا غصون ةشياب جوملا تو "نيمو

 نحل 0 .فسمو] اانا تهازك انياب راك ذكلاةولو ةلبوطّولط
 م عقر مجيذمشا[تكاحاطر شد ةكركلا قد
 3 تالا عتب ترارلا ذو ةكمفو كمي قلاطتنالونوايعج وك.

 3 فة طورت ”ئولو ناكمرَصمخا مالطا
 3 - >كمدتاودولو زفت انكي كولاطتا هوان و ماظلان الخ

 7-5 :انلاط تارووو دل او ظن ماو ازكو انه ف كريمي

 اادلوخدلا. قلع نالغلوولااماَد قيلشرانلاكلوخد ةولاطتاادتد

 تيرا نسبي ووفاء نتا بح د كولا و ا ا وبر نا سا كي ب



 ل مزعل د :رردح نرضلا حملا لمنلاو فضلا قعاشلا ف تالثأ اند

 | داو هرضلا عماكي بورضلل اف يلام مم يوكل امس تس انلطورتسلا
 | ةراغسالاناثلرانتن ديفا طا كفانا اع ا اتياسنوباوشنلاو تورد هجاء اياجب هدر شفاك ذكو نعد
 قل وبارد ايف انغ وطن 500

 ,اةئانضتل ههه دامو راهتلا خان : اينبدغ اوفو انلاؤ تو

0 
 ضاق ةالبتمب ميار وام يل الاط تؤ ةناي ا
 نلت: ودلال ل

 ريهتلا معي دفارغتوااةيلغركح تبخيركذانائاذ عيساالواونلب ىدفلا
 | لاقاذاام قال يلعتلا ]مال عل اور فتلا] شياو ل ذلغ تناك
 0 ةلاغإبت عتبات حدغاجاذ|مويلاتلطتنا
 هيوا يوم وجو ) (و! رداد قلاطت تناقيلمتلاتو واطلب عيبالذو هلض
 ٠ دولا راقي طوول نامدعلا_ يزد تقسو الالماس كانوم

 الا اف ناله كنا انو عميالو عاش لا هالخاد كمل اركض اتساك
 1 1 م مس فاو هاذ اني ةومث/مإةفانمةلاجلا

 ام 30يوم ةزلاطسنانكاعنمدجاو
 ظ 2 اضاف اطقدلاطتنااهللاتانااكملن هيد ]كل امدكي )تدملا
 ٌْ سف تتناو ترعش د ع [ضاناوكتفتطوا
 ا لقول ىكمزج ةردل'هل نااللع,تنعب كيج مولا لش اشارشو
 يكسو كنفاني هركش مالوم هقنعاويلادسل
 الطن را .خلدصعمس ككاو ةروانم احلل نتي الوقورسما
 مو: ميلالع مل عزقاكانملا ىتفيذ اهتادفلا/ر يع قالطحاو هنن
 درو ةيزلاوا هر ةعمتلتالالكاؤاكنالا
 1 قتترق ولا الامل ليلا وجوال رونا تياوامغملا هانت
 0( ا وايل شرير قل اذزكن يحجب
 قلل نمار نااطلااضأهلاتتلطكسو د دقنإإلامتوادنلطإل ١

 | اوت

| 
| 

| 
ْ 



 لا

© 

 | اًكرادورتج ؟نوككت قولا فرص ةعذاذ تكس يحدجف دو تيلطلا
 لج ركسلاب نيطت لو "قطب نلاعيب الاقرلو ٍفريسياظياامو
 طل /يلالبش قالطلا عتق قلنا ارح و جاك
 ياو اداعكومذوامهح وهنا اكو ضي

 | تلدتلط ل امتلاط تن لوهان رشح يخول
 داش ٍيزاراسصلا وضم كذا ذأ ذاماضم حلب قلطتَءلاَط
 تيلطتلازيراخن امن تالاطتا انمأ ف غلو توهو ا خرم امانا

 0" شئ ضرالاطَلا هلاختشس انين وهوا يندر كرار ككك درجهدكد
 ' كاد دوممتل وهو كمل ظاخل يئيبلا از: اعملك توش

 0 ممم

 ا معلا 7

 طاب انامبلا الع ةبلارمإلا نال دنح ابل امك ف دجوزن امه
 ا ردي دمر خانم جزا ذاواهيلا هب دزمة تم
 تملؤب هلام دوك ابععزك اهنلالبلمفلابلعت انااا

 . ةااهقلمىبلا درر ايمملاراكريلا جل كاك صنم زاقازاخ نتا ف

 | تتولارلطم مويلاب داش ع يملا زاكتالطللا قولد ترغب .

 . هه قلاطتاقو لوك فانعضواقو عيت هقيتخ مد
 ْ ماوي جنت ةعجتلا جيزتاب ا ةلاهدي ديس ا كريس قسع#

 . لاهاظلإ اه ىتنغ تتلطذ مل اهتح أن كسلا نهال اقف بع
 لح ةكينك تشلاكتم هاا يىنننلا لاله مجتلا عوزلاككتي
 صلب اوني كلوتكدوب خم فإ عت نا ئاضفلرف انيالو قيلطتلا وشلل

 50 هىتنغ اهضالاط ماعوكرالذ خو الطلا عيشي ندم
 قبلي تملا مسيل وفم نبارتتكولو ىلا رعب جيلا
 مول انج نيت نل اطيدناد دؤلا امان جور لاكو تن اذرذلا اًهاذا ليلا

 . ةيطو ياللا عقبف نحمل غيوقول :يانزالالا تنزيل ا

 دحرزعو تؤراكتنر متلك حفتسلا ا ةلمالا ةةدلئالخب
 .دهتلصالا ةلادلإلع وج دوك ايفو تس اقنملا مل ةميتتلا كي



 /اعمزحأْر نالطلا نافيا بع ايبقركذ ام ءافتكا ىو اص ن

 ندي اوفو
 دقات فاك: كلا رفضا اناقالفت

 57 ناماح كيلعما سإب ء كرمان قل لهنا 0 .ةأرلانلطت طابخالا
 ٠ موز هدد اهمدوهو ديل اء مالطتا خموءاو نلاط كنمانأبال

 0 نبال هالخب ك/ام عوزئاول كوم ارح ايدي فكما هنا:
 .ضاهودل دز >/30/غرقلاذالاختو امي :كرتشم عبو ةلضولا لانا
 ملاناواهييلا الا ٌمالاطت اان اريصينالف امل امزفاضإيصت:كونشسم
 ديالا دم اذا ه.ثرحا ككم أ هرمد الاطالو:ءاقول كلانا
 دم لا:رطيبر يشب اذكهزلاط دنا. عناق وقول زمتج طب اذاناف
 . يرطب تسمم أب عقبات سمول اوصل اوى للا رتللا عقيب لعتم
 نك !هرامل افروشنملا عيصالارسش ااذازاذ همت د رود
 فاي ةفكأ لدوكب عصا رقعاز ايروشلا رع فل ااناجذ
 ديلط تايوتسوا مهفخو | عسل طماع اقيئوضملادرعيعتفرذاهلا

 0 زاطيسشلانالطو انيخاواهشلاو نالاطت اش اوابإب

 | | داو و طا ةريرشس ٌتملطَس لا تيجلا, .داموانلاكوامخلاكقالاطوا

 انك ف اناتشو ا ةرحاو ىونوأاد انرعيوي مااا هامش ن ثالث ينال ةضيع

 دبل نلعب فتك كيو نذل لزم هاتين ل قانوة فل :
 . ةدايرلا تي ضيئالطلا صو ازا هدم قار دولا عتنزعاف تبا

 055000 ىلإ ماهتزتامان ولن دشن انني اونو

 هرمي دلال و تشل واتسون :تلاط تااةطجول رشا اذ هشلا

 7 ةيلتاناث كبرع ثنوالائان او ةدحاو ثمثو اال نلاط تالاقانا

 ْ ٍتبحاؤو افداصي اناث هلوهو لخْوا(ولاط تاكل ومب سس : (نمقو :

 . ديعلا كو عقدا ادلواًمسِلطت كلذ كلخ تهتذالونالك و ط عول اك اكصذ

 عع عرب املا ةزهو فطملات انا كلا كال

 ١ ا وم ةلمغ ميول اراك او ةياقولا ظ :

 .ةرحاو قلاط تالاقزإب ملول يقل قالاطلاوا ةراوالانيام
 مح 7 اع هسا يسلم نحاف داك انو تأب نلاط تاولاط كاواؤلاطؤلاطتنأو اواةنحأت

0 1 

 | وخوفا يعتازصل انعزكو هلتكا جفت نإ :كقدشلاو

 ١ نسكت » 2002ج .يييسح ل تين 100 ااا ا



: 

 قل سولي يت مفي طم اك نعال
 ةرحاوفلاط تالاقاذإ نطل اا هيَ درعب ىالطلابا
 كذا وقوم اكل دال نلاط تابال ةحاودئالطلا هني
 قيم تامولت لوصالا روت اهلج كك ديني الف درملا
 زا تواريخ نلطلا يبلةتلاعسنا وو اذ
 ,/غددعلزكزب نالطلا ظنلزصوردل نحلو عتتود رعت كذاب
 يلو نالطلا ظنل 6 جرزلا قع ةوارتوسد بز صحدردلاكذوأةدم
 رلاقرل لا نالطلا خوف: كنب ماو هو نلاط تنمي وج دردلز لذ
 طلو هوب نين |خيرلذ نافل زحل لقي زاردريزلاط تااتلمال

 عج ملا وامسك هدصخنا/ظنلب يوتولادل دحام تن ٠
 اهودوا ريو هيدا هدحاوو ًادحاو قلاطتنانا حارب ةؤطولإعف
 . كوالا قدارلا رالف ىاوملا اتا رهاظفلوألانمانحاد ةقلط ٌرحاف
 ١ د ٍيئاغلا قبب تمقوامادتيللاب تفضي
 وأسوأ ةرحاو جيدا ةدحاو اهرويو | ةحاو هل ةرح لو ةرحاتلاطتناكأ
 كاهل رفح (ياغلا فصلا !نياذ لوألا انا نات باتتلل
 عال غؤئاقبالا نكدا دل ةيال عانباو لملاك عامبا ضشف أن
 ول وص ترعملا راف حافلا انو .داَمقيف انمقيف لالا طابا
 ناو دانرتئبف نهج ئزعلا عاقب اورد ذ نحاول قاتباتتئاق
 ةدائولاط تاذرارلا تلح دزأب يقي دلؤلا عمرمافبارلاو ثلاثلا
 رنعزجنل اواكرشملاب يعمل مارانلاتلخدؤا ٌةرحاو ةقلط ةرحاف
 ادصانكةزكشلاغلاو داخل ييالذا رحاو عتزيملا 2و عنو
 شفارلا تلخدزانلاووزلاط تا نول ولا قو طرأت
 000 اًكتيف ةمفداونل ايهداتلعتب يبقا هال
 رع موك ل جاكتنأ شاداتب الذ
 نش لثواناتلماةلوتئاط ةامالاةاهلررغت هياقولا تعتو
 6 هاتوا اريل وع يمتزج علوا ةرذساد
 هالبالا_اىشاجولبزلا ةركذل وال اوه ييملاو نالط سن ةرحاف

+ 



 و
 اكتب نرش تناطتالقال نمقواندن لوغتلا] كما
 زلاط تاويل ةلجت ست نا ناًمالط ندع زحيمصل
 حا /لوخرملا ف ورقم الام )تحال غازك نحاعاغلتيا
 : ويلا رالوصالا تونة لوتش انا رعاّموز يك حاتتلت

 زرارزالا جوالوخدطجرمنلاف 02ج منا لافشنلا
 كسا ةولاذلو قيلطم ردا ر]كتقلط ةقيلطت .رتكتس هلا ا ْ
 | تلطتن نلينبب ار ةماكبذ اةاوياوالت لاقواةاننيلظ
 زلط ماا قب اذا ل نكيبالةولد اذن ةدحاأك
 م تناخلل ذازكا لش ةرحت]كتنط املعداز زان تاقيلطن ماعلا

 ياما مود اراكيات اكنقتمح دا ركدام قيلؤضالا دنع
 لاهل ةلالدوأ نلامآلا ىالطلا اهب عب الذ عَ زبحأو نالطنا لآ

 نيبتلا )6و يزل حبيمتلاجو هزيغو هاهتحاو هل يضم ال كال
 ماش اةشلث ل عضل مواوتتو بغل الاحد ئالطلا هكا ملاك
 كنت نطل نرزس الاهم هلوتب وتلا ٠
 ىرتعا دابر النكت اذ قردعأك اًمتساواهيل ساو ادلكل اذ
 علا ارتحالا زن اذاذ عاتلازهكدتحاداايلعوفوا عننا رن
 ظ يتلطلاق كاعاشنتتا دوخنل ادسب ةالطلا اهيجتو (مالاللت
 سل نالطلا:ءاراعتسز مجد وغنل ال مقو ىرتعاف نلاطتنالا

 0 تيلخ اذا ببسإككل ةراعتسانوكوانه اسس سكيايأو ةائل

 .دارتخالا ع زمتسي دارس لاءاذ كلهم صال غرتن اهب
 الطبل يسال زيت كلن نانو ةرتلا دوصتلاوهاب رخال

 سيلا

 "يلو تازا ةردإو تاداتتللا/كهرمإرب وشما اههففااحو
 اسمن نكي: الي اكو كرب لوم يلورزعتا زنمرا هم ودرتع

 لا طوعزل: خياملا ماعرنعةرحاو رزعأ ةرعالتفورجئرسمل

 5 كىالطنالا انأوسن يال لاتجلف بعدا جو دعب نقال ْ

 ١0 دي وهزم اهو قل رقدا مبشر رب كحك بب كمارسش ا ذفو

 يضف اتحادانرانخ يسكت الطلاوح ف ديلإالا لاند
 ن



 د دس

 اج امتار لاذ كن دراتخاوا اتلاف قافلإب كن 9
 اد اك ئلواز 7 تالا ااؤسل اوجداركيف متشلاو عدل 7
 ريض قلم لام للا قلطنادراتخا كريب كماررن عب "نرخ الاي 0 00

 طاق اقارب انادي ديلا أعل ْ
 انك نالطتابطتالو ىرحارا كنتلط ف انتين ارخاكولا نموت 00

 عسا ادقلوهو ِءالاماَتاَنوَتَس ابار ىرزوصنا ٠
 ينال لطتاو شيع ارموهاثتهتلا كي ياياينقاواّعاتسلاوا 0
 دما كريس ال ضل افاتخ اك ةيزلاد آت موراي 'َ

 بلا عقدا جيزلازدزجا يعد ولا زاتارهد اجو
 مطار دكهأ ةيارنوأ كتنلط ثالَوكووملاوا :يمؤلالراتخاكا
 زا ذااهنتارلطاوا يردن حا !جازال اش اساور نالطلاا
 23و نالطتإءلظمالو ةأرلاول جلا هيب كرشمأ|

 مس انبي براغل د 20
 ذونالطلا لات الاف نادت نال تن نميهذاى ا ٌقوندلاو ٠
57 000 2111 

 ازماثك ايد هرئالاّمحا اًماورهاظ قالاطلل اياتماكلديلتكمال
 غلبا, درلالخ امل جود تاب وكر الاطر زكلالا و .عأكنلا 8
 مشو روب لاصاأو لوب ثل اثدلكذو زاك ضلوا مأهف لمو هج

 مماظنااطلاهل حالو افبإب: ةلَتِب دس َهْيَ ريم
 هرب ذك يسارا يلخدرناجالاةهادك
 1 عطقمملا وع الكباب ةرّب مئبدما+لاو اطلاع
 روخاماح هم أوم تروص ذم كتقراف ل ئالخالازوارشس الع
 0 ل ناؤلةرشلاو
 اكضرلا لاحت بنل الاجر ةبجا هلاسيوا تال عا شئ
 معذديمع م1 ]وقل اوزاتحالال نين! اتم ا ةالطلا يال
 .هرحاو ]أ قاصتآب نال عضوالامنا از ملاح و يلا
 .ةلوراوهو دشلا دورب كدالا تش زم درلا ايلزمح مة ينك
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 مد صوم هيو
 ه1 ا غد 1 ,

 2 2 0 يلا 7 1

 هع فس#ا»ي 9

 - يذلا + فر +“
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 0-0 يسيل سس ا

 53055 عقلو باول نين ت تردي اذاو اطعام اا

 8 0 بابا اصلان كافرا فروا اصالت تلاعب
 ِض الطاطف زالة ل الرب لع باها اجياخلا نالافلوآلا اما ينالوا
 فق ئلا لاح: باول ىيتن شا فصيل ران
 يعاب قلاتداطا عملت لابنك لم الملا قالطلا
 .جلل قنا نافل ذلااههو يت لاب هتسؤمتشلاو دلل دسياإل الزفت

 يذل اويل محا اند 0 رل ٠
 ؟ةاتع سلوا ثشلاب ل املا ولطتبو تاو :لردلباملأ تح

 لتقت كللردلاتنسحماذ تما انام مح ما حاد ناك
 ريزجلا ىوناذاذ ياللا عئرتعرا كبكع نما نةتلإاؤرتعأيإ ا
 يجواذولاطنآلاق كاكاو الوخرل رعب الطلي ١ ئوقروثدبالا 17 3
 بسلا قلطتساد تي يول ىالطلا عارامتسلمجاوغتلاو

 ايو جدا كيقمم تالطتاو دوصالافزناك إتيان
 | ةديلاب ةوضتملاوهاج عر دارتسالا وعر عتسب جراف عرجسا
 4 0 عائااح كاهل طيل ارجل تجو كراع ذاق
 نموا كيري رتع ةرحاو تايد دافةدحأو تاتو كتل

 تن 1 او ك[ذزكي كركم 20

 ايان تاععالا وجو يب بوقزيال باردا رعّتامّقو تحاو تلطزلاط

 عل لإ د عرمتاو بجرب ماعد يرينا اعتلال زاكي (لالإت
 تك نسوا تب نلاط تادودوال درت ادت كلثلا هنمووصتالو

 اذانرتحامالا* ياكم كو ردو تاق فدل

 ديقفلم اهل ردم اذان ةماوألا يدوس

 مقاطع ل ”قلنس رديولالغمصنتلا دم كدشلا تن جمال و ةحاوشا

 56 راو نبأ ّنحاو تلط كيان ظانلاز راجي لع اكل انك
 ولا واخ تالا تالطلا يضرب نكك مادا زيوشيبلاامأ ١

 رعت ولأ حش رجدلردصم تالعتإّأمارلذ هريتشلاةداراوانتمااناو
 20ج دنا دجال وي حا دولتك اهرخ غشنلا 0



 قيم رح اكلي مدل تسلا انسو ,دطونسا/ايتخالا

 ماقال !والاق تيويلاقرا شوو قع اىدزع اىذنغا اذ

 ياللا انيس زان أو يار يمحكو تالاشنلا غد ْدَدَن اة
 لاحااهلر اصّالطلا الوةلاب ىزبام ة/ةن انف كين ئااملابرا
 ْ عاود دلسماف نالطلاةيئاملا تهتف ذل كارم

 اهلاودانكوزأ ماجا هلم اويةلماإ كسل 1
 ع :ا/انةلليزوكيالكل قو هادا إب 5 هداف

 لاك :يدس يدر انك الاع#ف 1
  انهازكت جبال نالطلاى ويا اضم ساد : مادا
 / ٌكَسْلا تالطلا عداه صتو اغار اك امافلا والو
 لما 0 2 نأ
 .اقراكميشلونل مكون وك فالطلا بهاد اناهتجوز امد امثل
 يوان دراصاتلت اهلمف دلع ملط فيبر نيب كال
 _ ةدحارلا الو اند نك اروصتيب ال ةلماولا لحال ا وكل
 . اهتلاوالاو مبوب ازهاعبز عت ىتشلا (مظن بانيو
 1 راصانيأبةالطلار/ذ تعج جايا فنا هلمجاي عج
 ةالولاطباوببو عورم امبفنر رف الانبابر وخل الركرزعو
 ةونسلا فصويو الطل اكلإ امن !امماووغلبف اهو دوب فحلا
 . قمتل سبصن نسوا ارب احلال ا لا ءارتبإ
 طضزاكازا اني اه.لا كلارا مجبل مئلاقانأو ضفل الصحو
 يح نال نانا نب انلمجا فز ارجل نال هلا
 .راهملا نب < .يرصلا ني! اراعزوتثئالطلازعاطبا

 يشن ناش امو ولام ناتو نلاعتتاولطتنالااا '
 « قيولاطتن الاق ٌحامابأ دارا ابنا دمي رمت اها ظوسف
 ! قلوب كَدَيْد!امزاماعةانحالفلاقاَه تاكتالطل
 بقتللا فلو عاصر كس ضرعن ْملْرَخ اللزاهقلط افاد
 .كالطوتىزلاعاالروب”نلذلا هوقواعاازرركساصولا#



 /) ممل كي يابلاو وهيل شر ارز غش لح ءانحتمواو*
 ا
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 ع

 دقؤولاطع | قوما زافاذاةؤولتلاةازب وتحرت رب 1
 . "نازل سابلا يامل يابا بالا نااطلا يتب ناب لا

 ظ ١ كلخد ع نيا كالاق نايكاقر| :رارلاتلخرزالاقز افلم:

 ميلا مالاطفجرقلا نيابلاةوحلاماقلطن هتاف ةرمملا كارلا
 لمجز طمالو نيابلا نيابلا ىرحل مدعاسأو ةدئلا ءاقسب نإ

 الاء طتفا : انالءاش ءالمحلاجاحالذ بئراسوب الو الاعامخ

 | ريم اولي ليلنل ا يزخر اةطيلفلا وسلا تنعلا قولة

 ول ذا ابل ان لل ديول
 15 «:40 زل يقسابانبارو ضل نال انو

 46 زازكوفبف ةوطلا )كا ورشلادوجو دنعوإق قيعتلا يصل
 ها هلق وال ينادي ول جينا
 اذالميلعلا عيال الة دشلا عمي افلث نلاطتا ةرملا لاق عاماباذا

 اا تان مادبا فسم
 ناطر | ف ّم] نيالا جلا ٌاَضباملعلري كلوأ نالثلاب
 ”ظيلفلا نونلادردب ا نام كو برز يما تلت
 ينكلا دافتسملا ةنونيسلا المال ول او كبلفلا توظف نإ
 , ةصلعاتبااةلئئلاطتاااوثزال نسعقوانش وجلال ةماؤلط

 أعاقبا قلاط عنا لو” لو ليكم انلث اًذالط عبدو فو :

 . | كامالطإ نارا زيننامبارمطمتااييضعلاذازكةرحاع 222
 وانسي حلم اب ةطرلا وح تيلزن بالاّءال خالل وقله

 روفيلوزإلا بس صوصخزالوصالافةرزملا ةرعاقلاعةلفغلا
 :» «ضيوفتلا راب ةلايوفاشمل اذالجانرنعربتمم
 الاه كاتخ كراتخاوا كدب كماواعلضندَلط كاماللاتازا

 اةيشالب ناله الؤ يالطلاع ءايانك/امنالءبديت الملا نييجالا م

 انتم ةعانتم از بكونال كيل نالاءزع جوزلا ياارب 0
 دخول رغآلاو دادارس كر تعي يس :نارط عاج دبشو
| 

 ...٠ ةاعتتاةلقللاراينحةرتخملل الالؤآلاو عجل ةدتلطزاذاملا 0



 ازال ان ضايسوت ]ناو الط نيلصوزلو مريلعمتل ازاوضب 0 20 ل
 ط1
 ةمو ماما تناماذأوأ تنم اذاوا كنا مروا تبن ذم
 اعمتدب الف تن تق ور كلان ننناقوال ملام فام
 اطذلإ زواوسسنو كزعامأو اممدزع ءاوس مو امزاذ امان اواذاامأ
 َرضْولط قلل عرب الذايدي ةرامالارككؤزتلا نونا
 راراتلط لجل اقوا دز ضولط ام الااناذإيادلعسلوكطوأ ٠
 ١ ديلا اق اهل اوصتقو عوهلار مدور. تسل هديقازاالا ليلا درتب مو كيلع منبرا بكو الوصل ©"
 ١ 3/6 اموداسكو عسر ئاما راديو تشرد قاذا بلا لااططخ اكول كد اوسيبخ كفرت "كولا ملال هدفت ماع كرد شم ارردو نيل زايد لولاك كون نال ارضا الاف
 شوؤمتءاوسهرإر قصتي ككالاو نطور رمت يكولا
 يامال فوه :داعبلت زاكسناتلطا اذ ذاذ يلا
 انس وانس لمنلا نعيولطخا كولا اها ريش عزم كل اوم

 ادي ملعل لوا قمتم ولة ران هصيإ وم اضالكو لزادلا |عوررزل امر م تفس ا ناو ول( نكت تدارك ذ اسد
 نسبت فاويلطتلاوم ال نالفلاو ارقواتلف ولطف نلت راو لال ننال عج قاط تولوا هفارضا , ترلطن ةزحأو يلطونبوا مشو ءاف كش ريح عورالافاذا
 ١ : اقبالا ككيالتاوالطلا عقل ازور نتواصل حار أب مسمن حاشل انب اماهتف تراتنا ءانراتح الون
 اركب نواعم هلو صوتك ضن |هرايتخ نا بابلاةوقد مرر ضحلا اجلا وس مك زج كر ضف نةخإو ندا حالا قول حظنا
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 سس يس

 0 نجل سولو برجا سوا

 . مقلطتالو لاضمس لاول اولا يب كرتشم + :دالمكرانعيوجم
 انيكك ضن كتلط !انائراقو كن غطا قانا اككشملإم.
 1 رح اداوةداهشلا لك ال اها غار اون عمم ورز

 زال اضن نلط انا ايزو ىالخد تل فار اينخا ف تاكرؤكسش
 فمي نضالضدا/لةللكتفاةيظو ماك عج لا
 رايتخالا مور اكونزاو اندثىلطتالل اثالثلا نب عمت
 ا ةظلذلا ال عوتيغرس وروي لل وتشبال

 ذو كش اه مر عوام تتسمولاطت الو و نوشلاو 1

 ديمالاد بالو جولاوع لوز درس الع ماذا 2
 م انقل را ناجل ةنلا نسر

 :لاروربل شلاش رمال كاشتل اسوم اكةالطلااهيلكم
 لطب يفومخالالزل )الان ابدل طنش حاولا اهننؤرطم الو
 .اطكنلاطنن :أوأدا شن عطل وق ثو قيلطترمب ملط ل زايزإلا
 دروتلاب ىذا وعدن اياكم الكا !]لاهنغ وألا قلطت كن

 نو اكيضولطتال تب نبإو تنبح قلاط تن ارو

 ازاتراككابئتلالقانطلاو :اككااهس ام رباعة حول 5

 رتل قلطملت قشيوغلبت ن لاقل ماتلاعلاطتالاق

 يا 4 0-0 لارلا

 0 اناعافوولاواوب اروي ات "نوفا ع :
 معدد سو 508 الرقاق او نالعأ ام م

 ' |« اس للا ىدظتالف ءامجالا زود ونال ىعدبش ال
 1 عونرعبث داماك )وانتا اقلادتالالا فمسزلوتلا الرخا ١

اع لبموف ارز رود غايزف وفيت 2غ رانزابزلاو :لعاااع
 ش منج دعا 0 

 ١ تراك تشم نيب فلا دوبتلوأر ا ؤ

 4 فوتبال عيكابواةعالووز واقرا (/]ءاجررخاراد



 ظ اية ماع أو تاشدرغ ا/يلاضوفرقشدرعدا نوما ز اللقا ا ل يي
 لكي درا تر ناداه غوكو سيئ ادلة باطغو رعاورا البا
 لو هدحابرا ور مقلط تامة قاد تالف ؤورإ قيك
 0 .اهنسرن ارو 2م دالدان دانيا( رعي رفا دل
 ةاتنلاساربزوشوا كنايواج م لراقاذ اهرب عر مزمل

 ضيستالز .لرشش انوا او ينوه قاب ؤسنتلاو قيمت
 ةغاعدا تتضاقو حبش وسوم اذإجلا ارنا الرل
 خو رسارط ارز ندور تنل نار عنو /ةعافتناراامم اننا راهردت جار وتجميل نراك ينم تسيسم ل 1 /دوشللا 1

 در دلكادومتو رع دت/ هنا :ء/قلا ردو ا طارفونت
 الولاد الارناب توتو هرشنووب اال اعدل 1

 الدار ملا اذا طالارعدلب رويل و خاب ولست لاي رس
 .ًايتارررو تلا صعورفاعالا نووطت عال قالا لاي طسلا 2 : 0 |
 اهطنإيوقف إيد ماقد الا وصارت رك ار كلارا ارتب
 نزلا نزف يد ااوزمام ربا راواضيغ فوق دل ل شارل
 لفنون فلا ذوب ءامالإ وينال اويل رااررماشنإر ل6
 ةنانسالزاطإ قي طرخ آرت لامار اره ا صارت
 ةللاونؤيرل ضال غار اايحعازاست اكمل

 .اقماناا ارضع راتخاناررزلا/ةرملا اورينت كراع ٠
 ' راسا اتا امنا 2 لااا اصنواطلاو#»
 ااا ينتةرمولاءالا تارا فنإرلل ناسخ ااكداوتيتخ يلون
 تخالف داس ر اما لئلا الار هيل ءالشوا كن واتاايلاقدإ, غارت, نازغبززلسا شاب ايخال ٠

 كلنا ينوانن تروا مصل وازوالائيغخ الافورايضا
 تضر ن ا خر زرت ت الوتد اوزلطتز فروت الا
 , 2 الونسو ا لررشيايف د عيفراذالا تحيريهرتلا
 اان فد افا بببسس طار طل ي ايضر ملاذ



 الالبان العضد ضليت ال فارما ذأ.
 00 رك از ايام
 بار إةدب اديس وراد هاطشر افا عفر ر وردوا
 .ًاازئاو ركاب ابلواووسم اف انكأرعاطي اا وجو مالا نال ناوي

 لازالوا تغيير اقام اطر نو
 3ك زلئانال توتو سلات هةر ل

 . . ةلئللر لانك نودكؤ نبا قو قالي زيوت زمول
 كويلو د نسال ميرما داي يؤم
 ة/ولاذبو ديالا تدزعالاررنيإب لو لاررص
 ايظا يوصي ظ
 بدك لإ اتم الاحزاب عي

 الاذان :/اوكؤرربابلا عرملا قول انوع از ا ارززع عملا زنا
 . 2285:0799 سقي لانو ؤلر الا ريل ]ما لبا عي ثيح
 ظ يلام الركاب زن الانا خلان ارا نم نصاو بر وأ تحارب رتخ ا
 .6زنظرنخايلاازال تضف اتذالا ونص حالا ويل اعلق زك
 ظ يطع رار حاره ودطو سرا عاجلا قوا الغلاف د
 ةولينوتلا يورك هم زكا ارعاقب ع وزل سو لا زارتال نبأ
 كمالزاقان نقار مسارب وقيل نر ةيزباذ

 1 م الابط كال ضبا نال للا رمال
 / !/ نط انتر[ دريل لو انس الرزما قيلاوارعيركذ يمر ورث نبوبلا

 ظ 5 رو الب زا |ننرط ريما الرويال در
 ىلع نقولا زل ايخحلال تن ام انف زاا تفا ناد غرج
 دو وبلا درب. اطتواوزخلاربالاهمحاديفقح
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 أي عسا ا
 وهاك عضو بزر مح ا ددولالا هيد أل ةلئلاو ١

 8 تان بحد سنن لال وج تت ةيمخ هل زد يوغي ىتسلا
 عطاوح ف كلانا يجر سمن تيب عين ظ افلا مل راججاطلا#

 دم .اردلاتلطم طب يالطلاندطمإب بابل عاين ع لوكس
 . اهلورزلالاتئاقت ::ان1[. ترماتصربو نالدلاؤلطب ب تفابا
 | ثالثلا ئاتيا تككم اسال نحف حارق ةدحأو تطال سننؤلط
 . ماكاو حاف جاع ماننمدلم دال انه طوحازلا جانبا كف
 , 9ةنقييرارنعيئخ عتبالاذلش تتلطن ماو كن ولط هيلاقاذألا
 يم اعل راكم ببن نما
 ظ | وتطول ا هلاندا يني مؤهي سبتة جاد نايا ايما
 . اهوفلبوموزلا برماام عفو اثنان اخ أو نينن تولط لا فاببص ل ساو
 .قتاينانب تااهادوملا ياللا كذا هيل لزيزف ولازال عضو
 دوحيالزصاا2 قفار مذصلا ف طبصف وذ دزل عيال

 2 ىزلاؤصول اسييواصدلا عض ؤمصول ا انمالا لاطا ظ
 للم وياكم نإ نا بتل ار ان واوا
 . ضفانلا كح ادام: نارام ئطف ةداود شنؤلط
 نك زي شيما نإ راد دانا وقول انس ةالثلانيضم
 لادلا داادعي د هدداايضا شالا زارني دعشاواو

 نري لمواليد + وتماناسو ثلا ظالطل ظ
 يع د ل ل

 لك رحاوو ةرحأذ او ةدحو تند ةريلا هنهذد
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 جازلاريدالادجردالاهيتيشسو ثالفلا شبا وسبالوالطلاو
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 زها: السفنم ارمسب :اكيوزلجتااتنابف حان فون لئلا ةينسم
 نمر لذ ايوب هلقيبلا تأشسؤمةناتل اواو الانين
 لتشيورتولو انيمروكذملاف نازل ماو الص اف ّنوكتلا كش الثلا
 هناك داع نحاول غاي ا ثالثلا /أتب أءامروت أما خواس البوةرحا وو

 "لو: تش الق تينا تيتسدلاطف فب ئلاعحنا اهيا
 0 :”هلعملاءدتاتو لسزملا يشمل ارت الطؤلع ميلا |طعبب تح
 افلا وتباأ ارينا عيزةبجنا ببال دنتث د ا هذاجاو
 اضاع كبل وطار ل لقول ذأ ةوزاو ككوغت

 تيان ضالة يضم رجول غضرعت الّثللاو .٠
 لكزكد هولي يح هكوالطن دءا/وث د الخد وصلا ايدين تدلل ١
 دج طال اكتب اعلا زا بضعة ام ةئريصوبلمت
 ءايناف دولا زامل الطسوو الطلاأ عيادأوولاعم نسمي موال 11
 رار اهو بزيت 'ذتدلل فس زال ازكذ : اهنا يشرق تلاق
 ْ ”يقيلعتلا ايرعاتاو
 0 | كتحوزتزاكك الاب قدسلاو ا ملا صال اواولاطتناذتجذألا
 ا ياذاو انف هاير كارول :انرلاظتناف
 ا ظ ١ تملك مووسلاو ويلا ومو نمتلانبدنوكزدد: ناز الام مدح
 م زج جيلا ةذاضا افا شغب خر دل كم ف
 0 1 دوم م ناكل نق ةياولم ْ نوال وداخير ناو ةاصاحوتمن لامي زيملا هيي لذاك
 0 38 اهي رتجيزلدلاة يااهل انوجررطشو هيلاتذانضالاو ©
 00 تف قلأط ان تيب داتا

 آ ا ا
 افلا زنا الكا زهدانلط زي ايفا



 رى. الا كالكفاهزل ادم ناكر كلور اهاوساب ايفوداككلا
 | رارل اتلخدزالانزاف اى دا طيلعشيرتباو .ىربلالطسر اهلل الريكا

 2 وا هنزل يجر ناقل
 0 ثدخدرا يل دول اضن نلقامأو ىيبلا:الطباتواالا رمل .ةظرااوجيزت وخل لوبا طي جامل ]خدنف انرئنقتو
 يل زل ريت اولها ث ليدل وجو ذانلسخ دفا بدها

 ٠ تاوزدفو الكب ةنالو وشن مدع وبجد يصالا كتب ,

 كحال معلا

 ل

 . اهيل افرمن اهمحذ اهلي قد لف هيقيتسلاب /
 ا اهنرك اداادلهإ» دول عير ايس انهن ىادقلا ْ

 أ دقوا راه الر امأذأو وع دؤمنت ىبجلاو كد ككل م مع

 قوزع ام: زخارتطالع رايس بلا ذيج دف
 قلمتاءليشلا ووللاملب امر ةنهحجطرتا انهو لكواماذأوا ذاوز ايشلا ا

 را كم( لهغلازرمتلارشلازطبكلاا الإ قلم ةزجاو الب
 سرا ةبجلا زب اك ذو اهرزموزمواقلكو اذكف ارجوزن زم زيكونك |

 ١ كلوا اذان دال ندطلا عوق دمي يدمنلا لطب ىبجلا .
 بالذات ولاطيزلط كمدالشلا نمل غرف زل اهيئار اولا ءلخد
 | تكرارا الاىوعلا ,داطبار الا تلخدؤر مانروب اوك اقالطلا
 اند نمل ذا لا دناف كجم امل ةزإ عال اا
 مهب فز الملون الا موعدا 1 زافتلطن اوال ورزل اعف

 وفك مح تلاقاذ ااهتحو تورط 2 الفو ىلاط تبان

 فااهضنوحت ىرشال ء اومن دادعض قحف كى ا
 اهند ١02 <؟اجؤؤوخ راق اكرِفورصتالف اطر هن 1
 ظ لبتيف ايه سال ثدد كد ايان حف ةلما

 ٠ اهم قح رهان كك ولاد ورمل ا ىحداك هجن
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 كن اؤاواضيحئكمول [مثور عطقنب امض ما نلنرتس ةحودلطلا عتيل

 ااوع دادتمال : :را تضاحج وحن قالطلاب انركح ماياةشلش

 نول اط تزاف تطحر اهلا نإ ا عضط زاب ءادشب كا ماظبح

 رطل: اهناهلاكو هيف راع كراهملان ضيا رو
 ؤوياوؤتلاةعاز انلطتؤلطوياناموب زال اناذ ناني د ضرابو

 طدلخجر هزلارغايمرد لي ادتص وشن زكاز مولا ذرمال دف ىستكؤلا

 دنكر ىف ادجر زور اععر دونم :الامونزتنجلو تمزاللق ازاام
 وت ودام سا

 ”توأواذاو نحل ئلاط تك افامالع رلوا ذاكاماللاق اذان ٠

 اينو اضف حلو تتطلب امةدارذ ىتش نلاطتاف
 لفل اجيوإول هاذ ةيرلول محلب قتل اسضقنأو اطاشحإو اه

 همالؤونالا ب عقيل حرت ايل يضر اهتلخ مستو ةزحاو تهد اللا ِْ

 : ةطحلاوو زاتولط تقوالوا تراك تراوولو ةردلا ءاضتن اذاح |
 طلح ف عقيزذاف كهل اكضتن اان ..مال مخاوي ع ملقا يون
 مال ضلال اجار فلاب نا ويلف اشراف

 تاز اق اهون اداصيلارق اا زلط عزل ,واخ
 - ديس تب تدشا نتعالوا تراهم د ةدرزكب ناز اوخلاهخرزخ الز لوا

 اتحزتلاو كان الش نلاطتن افا انبر تلك اذا الشم
 اناا لقد اواثلن تلال دارك تلكف اهيجوزت حارب تاكد

 نير اكواد كل ذاتي
 ا

 الزاب لول ال ايار مطدنعا تشو يل علا

 لالا (يقتعتسم دوما ءاقبزاح ك بيبو ذلز ثكللذ
 ولولا تشعل اءقنملا مالا ذومواذلذلاتئزلااوه هلع مزلاوهئيلع
 معان تطور انساؤ دالة قالت :اهككّسطو: !عؤرازاس

 ترجل الا ئتعو الل تتر انانفلوش متفق زها

 ظ امقن ب ذل ادعوا فجرلازشاكلا فاش ديون



 تعز نوزنلإرموهوزعالف ثلا يرتودس هجري لو عالم لارسب كلوط

 معو لولاو عدلا زوز عر بلع ثبلاابو ا ةيال اح انرلا :ال ول اجا
 دجريمو جزل ف عرلالاخدا ةاملن ةوجل انالطلاذ امتلأ
 شاركت لوول نكي تح كورال لادنحالا 2| قشملاوفداطلادعب ك/ذ
 هيريرا دج هزويزدس) كايا 3قلانط

 ا

 قضحز ناجل دوحول اناث جلباب مانلافامجا ميم دلوالا ثلعوملا ٠
 الدق موون ولاا هيا يش دعب
 "الطن قلاط تاالاو هترشلا عير دام للبجو ةببشلا ديل يس اذا
 طمس قلعت الل قالااّما نرسل وسيما لص تتاباااصنم
 ىلا ودل لولي خا ندلو هلا دصرتيم ,درجم لير
 2 تا لعبلا)بجلاؤان تلا راب عج

 رسال ”لراشلا تح
 يدان داطأ ف ههيهرع من الكوب اني اال تسلااو
 :افذؤالا هديقاس ادد تاتا لا
 يي اولا ل سنلا اكان سوك
 ىو رارنعول توزر وودارنخؤ ملل :انولالعتل هئلاداشن أرك
 يللا ارا خيول: اموالك طر طسف باججال امس طملا؛ 1
 اان دخولا تاز نينار طق نا ناذ قلاب
 دار !وأ هتال تشع قلاطتنابو م طارد يديم ول
 الا انااا هع را يدنا وطبار ال تيرواتجل
 يضلل ا تاس ضابصا لا
 قمل ١ وزدافء اف زاكدبمل انوا َتمَلستَم ر يلالاهرعم
 نلإظإدوؤو نالطلا عفو ءانمور لحل مدرب اهعرا نر دج ا عمتنبت

 م4 ةفالملا# :وعب جن ,ةررقواماعوا ثزاوااضْيوا اكو
 قال حا هوتكن عريلادلشب دايذادبعايلاو ١ جهلا فيضارط
 ةيزالطلاو تب, ركمل اعلا أدتلا ينلؤلام تائاملألاقراعل

 م

 ا



 ا بملالاو اكدت ال ذاضا ءااهلك ةرئلادوجلاذ يلا 7

 نلاطتنإل اغراقراورارلاكلوخرائلاطشن 'ناذلاطت اوت عووتو ب را
 ٠ نزلا ولك وجدل اي نالطل عن لل ايارانال متنا يشم ف

 . هب دابر :الرمتاذ لأ ضال ع نقرا ءاتيي نويتاظغلا
 ظ .لاموزال لعب هلالاك ديم عال ناب ملم

 0 ا مال آيل !نلبالو دوجوم أ. اميلي نركش ركب ظ
 ١ د امهلازقو اعزب فص بداراولح اشر دَربالوأَ انسدقرفو ْ

 1 اع منتشر ب1 ايت كرما اذع ةغااناهلذوب
 ظ بر اعتع ال لا ز رارمإملاو نابلا هلا عواشربع ءاَيلشم 5

 ا”سالاوو كيكملل تل دسس اهنبإ اا ةشلاعي كيلقلالم
 لكوديدلاماو ا ثصنلالا ىامغسزاامأ ىيهجو ظل او ةياوخأ ٠ ظ
 اخلث قل اط تاج مالإولءابل ا روكنزلاما”نلن يتلا دجو

 ش مالقيت عض انلئالأو زانتم عتب ةدحاوالابو ةدحلو مني يسال أ
 فمننملا لو خيبر اتت اعنف ا يشل دوبؤلابلاب ملك: ءانشتملا

 منتسب /ا خر, لطف اكد الا اندش ّيلاط تن : الأول حاطترمبل

 ناموا بك اززدباعبالا مميت لعام عج |
 تقلا لاذاذا امه نيدمل تاما نلطت لرازيابلا ةدعذاهيع كت
 تالا ممَننطخَولاط أجيال اف اما نيكع تجلت

 راب لضسرا ابلع برت ئالدجي لطلا الزلم
 عمل دل ةائل الاس دج طرتلا ابان ورشالا ل

 مثلا مهرلالاقف سيينك كلش ةزملاكافن ةقيللس ستلاطتنا

 افرق تطاق ةلتاهكيغئومن تل هلو ديماوصا قبل اراك
 دانل [قالض تساب ديرشلاةقاولافيزكالصا ْ
 ئالطل ايافرتالا.لوقوريخ اردتم كلولمملا هلاح تلغراف يلا

 ٠ يأ كتضبوبو بيلا ذاريفت رف تلا عايل سس داري
 لتحل ذوا تالا كل ورزرإرو يطالع ديدان: لازان

 ل :الاز :اذنركيالتمنلا ا وهداعتا



 كي لابس

 | ور ناليلز وعملا ااا نيل اسال

 ' ووهولبلار انة ؤزلا بسب ترشلبول جمل ارك ام يبت ملا
 هز فالف فابن ركؤيزل إن يكتلاوزسلاابخف
 يلح ذدئ|س ملام لقتال هيكر امكن ضي امرنا ادخلو ف
 لاه 5 كيتل الا عيب عباد: قالطلإب اذ 4 0

 ميجوزلا از وسل يلا اعقل
 ْ قر لاطبارستم جوال اذ ةيومزوم غلاء منراف بلا (اذاصرب '

 بانيو اينعرنملا عيل ةرملا انف ازا هايل عررتلاتب رست
 . يدم كرر ارك از ماكتنا كيرلا را/ةدب ابل انالخباًناذاوه
 عيار اهيطو للجانب عامل الرمال ملاذ :داللا زادت
 .اهتلطولازكو اهتح ددلطمبةيضادذاياهلازمزك نذل + ْ
 0 انمارتدلازابارضي هوز نيل دناس يزد ازكو سباب ةدحات
 هل ايأب تمدر ةنونملازاذيرالا ايري مني الاه ئاتلش
 لرااهنعا مكيئازك و ترئالاهناؤطشسلاتن أب ازا اموداخما ملت ا
 دف لزعا !مومملارعو كلر افزذاز اومةلو لا امال ايتام
 الان قالطلا قربت زعاازعر اذرضلاةفزقاذانكو كيان

 ا
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 ش ذل تار اميملا عل يصل اهلردالذ ااكاكض ريما
 0و 0 اج د ا ةومضم ولحاذاوف
 ام قءالبالاموا ّتشنابد ىم ةلاولو واللا ثيناخ غذاونسلا
 هي ول ةيترضمل ا كرغبا هامل: :طراومئأما كيال“
 سو دولا جة يعشلاباذيجيزوكيز اخويا خرذلا ير نب

 كيلو 2010100000 ظ
 افي كايلاول ةيمالزنسحتنلطلازازرصحوامالوا

 ا تنطر واهس د الخلد جز مد ىلتخا ديد زك
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 ينيواعو

 هش ل كرمال والو نب ايقالط قلعو يزف اهذماو ىؤر او ** 4403م ةقو رصف هلت دع تضعف ذو انإ تقلل تكاؤر ل“

 0 ظ
 .كاؤكؤلساز ازعل ناااتاضلان ان اماضلاغ

 1 0 ديف

 10 اه نولاغات ضرر يزل عساه اال شلخ تتلطم كيما
 272 ةتاغرتتر متعب ذر لو وما زوو بلدا حىكبت عمان ا راف
 تلئ اان راصن ملا ائرطلع من دال يلوا انكوللاملا
 هتمزتالااهلفركوأو ذاع اهلا اهراراننابادا [يلارطسو عل
 1 زاخر: رادار
 صنجازمنب رتل ران ازا نما هنلعمرنو نيالا اهيلف اجي
 اندط لو .يفامااورايةاوبمتاودنولا 8
 ايلا صفو بورال مالح 'قاودلاوتيدمتلاو انو هن ؤمم
 تنرد ونا دايو جفياتفاينلاوانؤلا اهو ئانتساو
 م ال زوكزإ مسلا نبفيااهبغؤااث هلا نك هلأ
 2وااهثكتوجولاو ئمملا فاش لاو قي هتملا امكن اممهو ة للا
 ليون تلج إ نجالا لشتاء اذا فا هملا وتلا

 0 1 ا م يل

 رعسو اونج لهنا لينا داطلا ولع اذا امأ توات العشا

 اوزيل تن ضطلا او شلاو قيرعملاز اكان نج الالمتسوا
 00 ا

 سلإ ال نذل اؤزو ذل اذجواذ ازاى فكذ ترف منن عاذا اع
 لاطباأرصا5 رامص دالالوارب مش هلامامنلإ) عضم اذ صلات

 تذل ةلعل ايس ار شلل ماله رحو طهشل وااو غل او يدعتل باهت
 انالراكو زوجين ءاطضاوا معن ايص دون اي رس اتضف هرذع

 عع اذا يوهوزبلا راو متلو لطض الالكئلا لاما
 هاضكأذ هذلاوقسمتلاز راف :اوسانلطم تلد ديرئابلدارفز لاق

 باطاوايرشم اب تبن ابالرولا فاهزلاو نعملا عوده
 : ترارأفااباوا كنف يايزخددفو فايت وخلكض

 هوس ---



 ةقزااطملا يبوح عمقا زالفلوالإاا ير جودا ناقلات ين ل صج بيب سس ل لا
 ديلا لجأ كطبااهدانتر ابك زداهطاخإ اورام بلا ئامقت
 ضل !ميرل ا كنزا ضل ذارتحاراقز امان ولاط لاف . تعز اهلرات بيلاووع كتالوج اناذادحل ةئالهتملا ال
 رمل الروصلا دش وقال ولنا تيم اننا هيلطن قل“
 ٍضحالاوولملا تيروول افزأل عزل رلااهي كاازأو ثدذلابانضرلابءابضلا

 ةلفاتزلم عفرلا الوحام هزل جوزتن الن َيلاطاهجيورت اوما ظ | 00 03
 ايزئرنعوو هددع ما ثيدالفاراف يواررمج الو ووزتلا نشيل
 مدسالاق نعي دل ديزل املا يزن واراكر ميم ول ل نعت

 كفو بز+) ا. فاصتاو فوم تولل مايو هعيش يلا وم ماورل ا زاهذ هوما قف كك ذواهرعاهعوخ مت
 2ءانناةءارت التنك بين عدول تا است

 اعإف جاتلازاف ةدعلاق تار ادام زخاكتلا هلا ةدعلا ٠
 تاوت سةر ابعدلاسمالازا فررعبرهاوكس مافات لنا ١

 ةدْلااوب تيربو جلا تعش زعل ديفزئاللاةداعاطالماقلا 0٠
 ةيلاطقاب ىلا اذا قاب رول انما دامس سانا ضالتسالاثالا
 ا وسجل داون ودتيفلةاع ف :حييورا بو تمحو هن اماظتلادعلال

 ةنلطر هد ارنود اف :عيجإار ا عتتت لل انعم ارض كوالا

 قرر انتم | |متبكؤلطم كامل ايمالازاف معلا عهللاسبا زا
 ثلا ضال ماعروأ دل تجْ بأ حاجا عيرلا ماخاى |أرمالعا
 ::ن اردو اهمال جوزلار1اهمن لح انس جرزتت داما نيصمملا
 هذ ايمقو لكزلااهجنز يمان اك نذل ررلائاطيوارادع
 ارتي ةمجاانصم يفور ل( ذم هنككو مالعال اشارتبائيسم
 مكن بكار فروقلالخاخن فوت ») متجرملا هواك سنالا ومنو هقحرملا> فاؤمنم تعجب عيزلازاهتاشثدن اب تميلو عاقل

 10 ا همس همس د دع

 ردح رسوب سببا 2-0-2



 ذل رف اؤيخب جوت اناا وزب دما
 حافظا يضدام تلا الةملل

 زازاهعمروقتلا صرت اذ اهنطم دولت زلم ةئاومذ تول غو ١

 هلاسٍتتإب ابتزآ ابارك وحد سعي ضاندَو عرمخلا
 ايل وخحل هاكتل عن ادوات لاو اارزل اهيل وقيل | اراسر
 معلا رولر ويؤأ ةاماؤ ءتلطم ايلف واين[ اناعوظن عقيالللا
 هاو يجيزلاقراصتب تن عامنا ةمجو ف دص ا
 هاذا كافل تيباو منال هر وكلاو الف ةنزكر افلا
 لللباك لال هنو رندا وقاتل ورش علاه

 4 دع تر وكبر اكوا كتمعز افك ملول اين لن نمجلات ا
 تنتج ةفزال د عا انترنالا در كحل اق

 ردت وازبخالا لس انعم انهورصيالنةرعل !اكفتنالاح
 ل فلاحي جار ذاواضتنالأوتس اعنا( ذكد .تيخااذ اًمامإوف

 ضب هانا مزيف بالف ةدلافناز اني زيتالتجلل
 غال طيف كد الاحابؤل حال دال ءاضتنالإب ترخا ظ

 ثالانيزكر اهرّيسقرصو محلا. نولارعبت ًاهرعيرخأ ءاعدز
 00 ا ولا زمان هامل راف

8 
 8 و

 ب أو ةرول ارم 0
 ٠ متو زاسغاإنيف نكتذ اههطتنلادمعؤونقاقح ”

 0 ٠ ويشمل ظديز جلاب اهنا مكرره اكتمزو نوعا
 ٠ أ ىتطشنادةدمل امضتناذ ئأطتنال اركضيحل مارجوزك ادقينف ْ

 كرار ستنن جةددلا عطقنت لوا ريل ظخال لم ترظاذاو طا
 ظ لمجاروداجنوطتنااران اناعوطنوا دونك نقوم تند

 سم 1
 يضسازكو ناو اطتنالاركؤبلا سن أتينا ََت



 ايرتفاف داع[ ضنب الوز افلل ىلا عراستالذاماحلاوشمل والاخ .

 مح هواهم اند ةرهصلا دواص نتو ملص فرم
 اوتلاناوطب فار ولا ادي درست لأ تارابطلا
 ةمجرلا نطَشنا رون لصو م) مزمل: :وداهساّياو ترطام دعب
 نوضعؤسط تيس مل | ارنولصإن وج بحل راهب انمكح امال
 وأخ ساازهر عجيزاز لوضع دو دؤاذنو دام تبسو عوز

 (ىذ لاّصلاو نديلاثل( تساوت عتيل ايجاارافاونملا» ظ
 ةزلمواكتحملا درب الام ضيخلو ب انجنيكحيرال عم زا هنود
 نيوصو , نمت الف نعل نازل لان! بتوضمل لو داما
 مجلة اطتحالاءانخ +امزتلااهلكجالو تجلاومس د بانلتهبلا

 تحيم ارعاصف لنآ تدزوف اهيجاو طور كتمالما حولط
 يو مز تراوءارعجخابتطوركن اواو غلط اح الما لزيت
 رم ز/مرشلا مانلولا لاكن از ؤربخال تمتص واكنلا ضو
 'ةيل اخارتلزثككا ىاناولا ل انعم رحا غلسعلا نهورتيفلادإولا
 العاصف :رالفال تداوم نلطو: يشل دمار ة وتغسل
 'ةرملازإل ترلو ةاماءأ رن عجيل [لنالوركس نالطلال شو أهلب 4
 اير بدك لازال ناك زرزرجرراذناجاة وراد

 هيذكب طاطا ادا نيج عيا ةيؤيزكان نيت
 .اكيابرركلوارؤلخام دس اييلطَراو لح وراك وكبف رشلا
 لل ترلواذاابان نجلا يمال ترو اهعجا ذاب

 .وفوملا انضنيايزت ملازدارلول ادعم تبْجقالطلا يترلماىذم ْ

 يلماز انطاو جوزلالمبو ئامبالف هدم نه زه.طبل او يداولاب
 اعين طول نكرف ةالطلر نتن ريكا )وزب هلو ءاطم مول دال نعال
 جاو داطل الضان طاوزعبجلاف شعل #لازمف ثنا يمص امزح

 تضررت نط اانا درلو متي نع تامترارانالا '
 | سام: : انتازنكاوإررشسا تنس بز دالولا يرن كي ”وتينطسس داما
 وإلا دل نتلطاتل نجلا شي اتاددحأو طور خجلا ١
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 ممااثع تنل ب

 ا
 عجمان فاشل ادلولإو 7و

 1 7 /انالاؤالللاز

 * وأ :فيلطتم ريل نط اذا عا درتل اركح نريراكو | طاكجي انتل ودام

 اطار ةداا دهرا ءالعتلد جا ءالع كل ديالا دال

 دلفياع ل زمجلا تيالف دحاو قطب نادال! تناكاؤاامأو

 تترلوو نلاط تاذ درلو املا طوالا ةدالولا لمقر اكخاثلا
 0 مح تال اذان ولولا ثلش نافلط عم طب
 .ةفارلصل اكياس )داع ملا راحلة اكدوا

 اهجأءاصدل انلادلولابو اماحب تدّمح ىلا مالا ارل ولاباشأت

 اين الزي ا دعست كلا اريل ااثل اًءملطو ماد اذن دم
 كونغ ؛ الفالطلاموحْلاَو الطن اوثو وح لالا تادؤز

 قحرج واخ الاقوزمل ميال نول اموال لسا
 انتو مورلا تغيبل نيت للا ةفلطمر نظل امي
 2 00 تتدونل ائدجزع داس الب ارباب الذ
 30 ازان قه اتبوعلا) ةارتملاو زن

 :يلحلالحوالاهدج ةدعل اذن الب راسك ةياجلا بوت
 : ةرعل ايلا عنمواهيلبق مرؤنين نلاثلا يلطل!قلمتءل ايزئالذإم 0

 2 اورو شابا يدطمال قحذلا«للاو بنلااعتشالا
 هيعاعوز كن ةحدعب مدل مالف بتل طز اف عشرون غاهاطسدتإلا

 نصي ارو دل زرنا اكمال كئننلاو فلات ارتقلطلنمجاملاو
 .دا(قيدكب تن كلل عزاودتسل ال خطعرتلا ف عاصنلا قاغاع لالخ
 لوصالا نك :علازهو حرث و كنز حو هلل ككاعةدازا 9

 ةلمالاب يؤلتل اخناوحؤاورملا شبل هتيذبو نتدككا نومج ءانحصواو 5

١ 

 ىلع طع قواد اليبرونب نطعتم عت ءاكبف دو جومو هولا ندد
 ماديا ىطورارعب عيا عوطع اوبل زاذلا ميزا ةزكير رع اطيب
 شيزانلا قررلا قاكم نامت يلقلل جاكتل ادهم ىرعل اخ وكذ

 231! عيرلا يرو ءاادلا ةماعرنع ريا مرق ةيكؤم الات هكر دا

 ١ عالبال شل رالؤل اب اهيدغل ادال علا يبغا هر يربغل اككذ :لكرلو

 "| ك[ذةلملا كانوا ككلحا زا يعكتجيزتلانااّوالل كبارا
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 00 هو 0 5
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 - 91عتيمرتلا

 ةاقيودلا وزلاملا ةداعأيرخأ عووزبتجيزتو ابتدع دضمو ىبقيلطتو ا |
 اك نيزنلل :علام كلذ |نودام مككغاثلا موزلا لهو كفيل ذي

 ةفزو دمدزعو ذميوارذحو جوادزع :لظيلنلا يال زم لذلاركح مناي
 'نركول :ىياتكك افذوتس/ صبا نعل اهو دك ذل ودام نريالو فاشلاو

 لاو نالإد ةدهو ]وألا مررلازم ةدع يت دعل ضع رخال قلع
 لئانضبكر ان زاامطم ا مهصم زا رولا اول كو امربسر ورم

 لأ عوزلزاجر الموب نوئلذو دتس ام,رنعو نار زنكيفو وصيام
 لونتلارنعامّوتم عطب زوكك تالراملااتادنالا مرض ضر |اميرصن
 ةفلوت األ مزن ومتس حاول "لوقو ده نات انايلاها
 .ةلانكلاؤ زا ةنبارزفلطكدو ةتدمان/:إقرتكْلحاةياننط زحل
 دافاهف كل حاول رَس مرا نقل هلتاو نرحل هالو
 /ةقلشو | نيررش كيال هدلاو ةرهاراقزاب عيت ل ايزق اظضلجرلا ليا
 فلاش ا وبزماواإرايارتاةناديزاهاقةوخريغا
 ذخح هزل اةيقزازحهبتوانتاطتافراوغياعْوَض كتينزاوا
 انتم جو ورز ذو ةراققاجو هلا لفلو امهسد ةحاذاق

 | ةاكاان كوتا نزداطتسو ةرحارب حاب اهيذارئاراًالاومالبالا
 مافاوكت ول حلالا طيس ةدديوب تااباؤي لور ولي اباتقوه
 اركرلا مضدإع عزوربول ا زله امتسب لو اال ىيبت الك ة دعبا هيب
 / اركن زارع شحات زايذالبر قالب دان د1 انضموا خل انرآينات
 الا شر غلبت ااهبرتد لو ارك راع اينان ىيبترغلا تير ااه لو
 «.ىبجلا اقيزتكا_عطورأو البال قبب مذا قل اضن عيزرس اوكتزآق

 انيس ]طبي دانت انوع 6ةازالاد خط ,ني زلزال
 /ةعامرنب عصدالالب ملا نينهرعب يرو دير يو هئلاد لذ
 كاملا عيب دعب وهال ءرملا ومكث لافضل كيفان يل

 لك يررشلا بضمان ال قولا ير غلاعب بشت ب يرخ
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 ١ ما زيرواوتسا دا ب ريكا ب يراود
 طعس يومك دامرسشسا يرانا اواموجا,مرقولو ادب ااع 77 1
 ظ اوكار كيبل ضم لزم وببلاال شما |

 م زاك« فوك الدلو بلو انكر نانكبلا
 ةالاوح فراق ريك جورلاك تعجل ”قلطملا وكذا جينز اليفبإرق
 دوصل: اذ ناياروبو | لعب اك تمنح ادلون امنا اة ابل

 ٌكياررلا بجومد ومني الذ اهتعتسمل عرصنل امان !ض زي ومرح رل امم
 الغلا قيل لزم ا

 كئحوزن الا زاب قسس اك[ ا ذاضمو ككل هوي الو رز اضم
 رانك اانككارجرؤحو هدوعنم ابنال نير تزكاطورلو دجوي مر كيزاال هتاف
 يرشد ةمراذا لاو مرا هزصوا مدح ضنا كول ززجيقلدنع
 عاجل رن رادزجاعربو يدرهتضمزناوروب نط الذاييلا له وذ كغف
 يطمح |نداصال رعود نان ىاجلا يول ازولخ ضال ثول اندم را
 1 اونا لمعت ايلا اكاراذمتملاهاطجلربلاب هوستللا
 ”ةألواريخلاسب تورال اقر فاجلا ل داب زاكف لحجب افشمل نير انآ نس ون ندا
 ةيمالزدلا خلا تو ب )اهل يطال بلوس مرعب اني انس
 يول للجن شن و ريو ديكر مدعلارابيظر زك ل يرن عد هذال جوا اذاذ
 فرص وسان د قيحابدك زاكف يرحل اب“: .راملا نصر ارك ون زر دال

 . ةتااغوتتلالا: تيكا ةرمرتوأ لو رزان والطلالد زامل: قبلطتو
 ونولاولاق انبزعدااجلا الا بنلججال بلو اعمر اء ارجو وبن ةالط
 :سصاو] لعق ايلا دملاو قن وال تايولو انف رسدالعبع
 هيررخا اوببو اكيبلالاو سم ةرولو ئاطن ل و لباب :قلط ىرنم
 طعروتنلاو ماحلور مييكت سار تسارب دهر ]راع حالارك جزا ورك
 صاادرلو وول املا ةالطورك مىيكسج تسرب درلو ويززارزالطدا

 ءاخصج عاقلو لل قلخطا ديالا غازكاةالطرناكمربكتسرب +

 .ج انتل زسزضتوه يما ةلازالا اعينس نجم اقلطم ةللزالا: نلارفنو
 اههؤكو دارشلاو عسل ظن وكون ذلاقاغ ماحب لا

| 



 ترافاعرلح قانجالف تخل ومل تجادل درع هبدتجالو اس امامك

 رقت نمل ازوداكاكنل ا غارزم يطيل ردل طنا بنوك يرال وك ٠
 وقتل يدل عر وكيل لوا مف انضوعركإ أامزال ]نع ١

 1 ل نال نبع راك ةوهر ّنتسلارإ كوت َْجإ أ
 ' قزومتلا عميا/6 هر هعرجتر عت ضال اهلرمفاورنس
 سفادعب كبقرا عمضإب د هيجل طيالم ارتدوا
 ”ننوج]ببلع ىيباونونب الاكرلل ذرا هيك روض حاجؤتؤوبالو
 . دراجات قوزااوتيتتزابوارشمب رسل اهلذاهلب واذا لغاغ
 .لاترتب اج غرهو هيبازوجالاك عزرا دريل وزسزج لال ىبعلا
 مضناول لستم الام لزب ا مزال تفواعس رعب عمك اج غرف اخزطع ألا
 نكاد ل عركزابمابت] لبو زودت هنرجرزاجلا كلامنا ةَخ
 0 دمواعملا (كحاعائ اهل لبطل طشسز اجو تبوراو نب بف

 لطزو تمواعم درعلاو ططنركبف قالطلاف اية طكواتمل ا ئدسلا
 نامملا كح ا بيرت درعل لوس طرتس سل املعت عوانسمب 8

 ' ىنالطلاوءلشلاو سلا ال كبرت علو طولا الد بعل ئشامح

 داكاسمفل تعدو !مثردزلااعدزملاخجرزلا وتب هدف
 لومدواؤلاب كنس الطوا :وامسشن تيرس ارا ةارلالوت اوين ذو !مهدؤلالع

 ا كبت لل ته كفر اذكروا لالخ ةفلط عيال 0
 5 لاد نير كل اند لربح زهر هر شيرح نامل لجلك

 للا رابف ناراكضاق نك نباب ةحاو عبر كب مقرف علا
 للازئزكلعّرلاط تاوادتنلط عوزلالوس زاوهوزأم]عّرالطإبو
 . ءاامويب ول الابلع كنتلط مرزل ادوتيدو انكر عز لط ةللالونتوا
 ' نالطل اوي طبازا لذا لريال ةم>الا وجلد ةلزاملامزعزالطلا
 ظ ملا ءاكتمو طبحلا غاز كام عب طبازا ىولطل رضوخو اني
 7و هنونيبلاب كا ةوايتاهل متل انإه شالا حيباتالط

 ظريف ابرطرعتعب اه بيرو اعد الطلارازحال ديايكك لذلرا
 طن زدنا كونا تالعنا ميز كاسل الباجه

 ني 0



 لاو كلاؤابشم لوبلإل لوي رزوكمل 070 ميرالاروصلا ميش
 ينو لل ضن مل عفوا !تانلاو وتدل آقرص الرب ركوب منول
 انزتتاذذو لد يلاةؤبوابماقم معقب اموا تنل ديالو كيانك امال
 ضفعاو فان اذازكعيكرمص امرك العمل عيبا افنل فرصا.
 ضاهعرض دوك لذ هاظو بو نالطلاؤ عرض وبل اظنل الع
 كاوز بجوي ميبلا ملكة والصأ دعزلكب دادجب اىطقيلع نلالد

 جل ااظملب ىالطلا مفر انرملو ةعتل اكملاوزاهطق نزلبد ىيلاككم
 3 ىسخ] وئرل اب قيد: نال ماكذنلطلا كلان شلال
 ذاك واااو در راو لول جوز ارت ارب اخرا هنحآ
 انشد مشحر ا الواْس شارد خاتالذا اراطنش نيد منار 2
 راب وقدام ع بازارات دكا و راماذخاب ارتتحوؤ ديالا ٌْ
 نأ لرش نالطال :ركبال مشسملا سأل كاورو ديتتساذارلا ٠
 ازا قلم ملخلا زغرا ديلا عيزلا ألام دمتل اع
 تيرنلا |بلاملعاديل نكي مللاد مورل د لبز اذامالم الا ارنالطنال ظ

 كوغيرلاملا عادل زاكزالامطوشس ال رارملتا كامقطمتلا
 نا 2 نك مدعي .لركل او طوتسسو لاما موزل لاوس اضل )ا
 "يرسل مطران زق اماغاجزوعنعلاخ
 :ابتيال جا عمرو ابلشم زازا «اسواابجتنأل: 5
 ةتبمو ايتزاخوإجنلطرأ اولَح تفواسلل اهي ايلعا لجل
 ١ فرن عي, بوجي علاملو سياب اب نالَط متولاهربلامامرمؤكفا
 نالطلا ؤسابلا اذ د عقيو دجو دذو اوبتل ا قلعم عافيالاال
 0اس اوالالتخم هزل
 ار داس الل مسملاراججال يرالا ياو هل اريل موتتمالام خب
 ديل ميزا باطلا مزتتملالا ميدل ومع
 لادا ملاوروزدلاب ير ا

 0 3 6 لو مهاررقالآم ءاهلونددب خامزعنولا>اهلوتلعدداذيلال .
 مولا مارد افلاظلآ تعذدوانم تا مزخالزلااهيردمالاكلعدم



 ١ ماد ةةشاخلار نار مارد تظن ةتازؤاهدداهيب ذب راو دأ
 ...٠ ميرلا كرام تلال والاف تدخل مرات انكر كد
 ْ يلا نينا عها> او جنك دمار لا جال هاك آل ككازب
 1 ةؤرلارع ممفسلا ب(قام باجل نيعتذ مو :رذللا موفنيربع الشلل !/مطوسبف

 ظ ذذاو مج ظنلب تمس اداو رينا ذل اى مهارد كلن عفداتاو نعيرزعلا امن د

 ِ نبادر جل تمن اخ مل ليدكوارارذلاكلصخ اهيدرشبتلا لغججت 2

 دخل مزعرأ نجد سو كرزون ابعمل ا«يلعان ماعدا هبا عامل
 لطبثرساف ارشد ع ةازيلا طيزتش ا ور طوملا ٌمالس ختتيش تطوادم

 للا در [تلث تال َتلام ةردظلااميزنلاب زطسب ال نال لال لوم
 مئات ةرنلالا كنب تياب طوال ذوقي نحو اهئتطننل رج نل اذا
 ظ اذاهثالقلا امضوعزل الارمحنلا الي قلط كان اذا اهاانأا مسح
 / تلازاتاضلا زجازخزلترؤرملا جاز زارلالا نل يجو ةرحاو اقلط

 ١ اظالاشلاب تياهت .عياقالطلاو جبارنع وذل اعز مخاض عال ريط
 | يفسد هفضل نالوا
 نلازئرانلاباررع 007 ل و وع

 ازور ةاهرمضمل درع نلإ قيلع ومبابلاز 5
 .. تظن وانا .نلث كتل هااقر او نلإ ىيدهؤمل
 نآ / ملام اهلوذ نال هل اطال تلال نون ابر م ندلتل
 لئازاو كار حضن زاد! ارضع كناكتلابعإ ءاونملاب تالاهئال

 , قيل ذل دابس مالا لو للان قفز العدا نلامزلاط تا
 : نا قلاطتسادانركذ اعك(ذ و طل دوحووا نيلربل ا تالنت

 ظ َنلآَكبَعَو َِساوسللاَفو اَنَل آكعرنلاطشن كمال لاناذا

 دحارإكاعالاذو ةننعالواالبق لوس اناجدبملا ةنعو ةلاتتلَط
 ريس مالملازسب زال لوب الإ قاتملاو نالطلاعتبالو لبق ناقل الا امنع

 عديلرف ارتي رنوكيد مرد دعو ل للاذبلعم الا نبو تفواسما
 راوي !١داراطإ'ل الربالا هلق امب طررب الف مائل شالو

  اوويبلا نال الطعزاتنب قادملاو نالطلا زالت |



 زييع-

5 
 لا

 واد ازسدرتتج اموااهيليوبو ٌثةعلالكطبام نيس اعشيرألا .

 والعلن نلاذو ولن مخ لاوس ا وهتشلملاذ هند هندرب اتوب اال
 دزلاب دريلازرهدكزم تيد مؤ افرمز عي درشمإإ مروا عيئافو ل ٌْ
 *اح ىعلامزالطلا ةؤزلاو كرتتملا لرتلاف تفرز لانش انرس |

 ازا ياراكب اهواي ينم خلا وشمل دولا
 دو ؤازل خا اذا يجول 3 طونرزتل العصف نورباايرئعصل كلل اوشن
 رداع رجل 4 (قزومنو بايت مسلانادركتمّمال عودازوتلاةاوشلا

 ريق دادبدتا نكلاذاذ العب اين نزال دصفرمالا
 يزال طرب اه زمام رج ةرمرلا هتخب ءأنآملاو هلال اعيد فرص
 1 ص اعلا عام حيورع

 ةاطتسنالفا رولان او تماما قئنلاو هدودو!!لوخرل البت
 ادي طتسبالمدل جاكتلاب ديذركذلاب
 انسب لوايبعراداواةكيدو تلطاهرواالاعترسيالا واخ
 ريع وكيؤ را الوب قيلت دالذ هيالاولرغالطلا عوتوامإملالا .

 اننا. ورم علذل] دبلوم اسس روصضنالا رامَلَخَراَ ٍ ريل الهتيال تول ]امو يرتب لال طربا النايل لايجب مدعاماوزانارإسب

 ءارتباز ىارازملا بدارلابابمزلبالالالا دل نيو صلاتنا يكفل.
 لضم بنجالا اعولقل لربازة نزال الا اعراتعلالار عيل
 راسا عوزلا وسبا و بالا او تخل خرب منال هوتس البلا د
 مارا فش تاكراب لول ازهار امبالا نحلم

 تلاع ملال ديالا هك اهباسن 7,
 قل كانا |دوجول ولظُو انما تل بتن الامر ندمت ميال

11111119 
 ِْ ا نادشرفو عطب اذااهاذ] لالا اهمل اؤأيسام

 للان دىرراولخز اكمال نوب هلت عاب جوذرتوملا تميل اذكف
 اتم فلو ن اهئلتلا اب عوز )احرمونسيربخ يطبلا الاعب نك

 ظ را ا امي زم ةدادغأم رس رالاذا ييممتتلا رانرافلاملا



 وادب زا تما راهلا عمال حك نام عاش جوا
 ظ ءايب :يتوسخررشلاب ىلمنما ياكل مىجاع داخج غابخ مرباط

 يمل اهارعأو دو ارتطو جتك ,ضعزش اىكضروا بشان

 روثاولاق امل زو دومب ممر [ف ين نورباظيب سيل او انك! وني
 ””؟راوزإطول ا زع مزعل رنملادوعل اوراهيلنلل مبالااسس متزامن
 ,انيلاوبوقعلا يوب رداد ةلفككا مالدومل اورام وميربزكملا بحي
 اول اجلاب ومليت جايا اولقحلا هيبربإو ضيا ادريس

 . تيجو اهل دوما رانك مون ذاج او هابل اشبلاو
 .انلفاكاهيوفزنل تيل كت توش دويرؤختث كارل او ةتد اذا نيل فر
 , عفر تكرمتم !هنالا رمت ابنا مم : حصل ار ارا| فروحه ةراهطلا»
 يديبواما اااه دوب ةرافككتز احاذسرلو هدوجو دويزوحتد ثددل

 ٠ ' يوكن اربؤب لوزتال نر نهرا نعود اريرالبدقمل اهيا

 ْ اربع وزطولاب فاطم زا ةلرماو غافلا عوزلا داصاو ماكل
 . اهفدرنكتلا زعوريزاخنلا زعيزكب د ايبواتازاههنت 14

 قم هتازدفت/ نيزك ]قو الكول وول عركذ اهني ملا
 يا ةيكرج دبس نولمالاةفكك ارو الامس
 ا دعو دل ةرقر نم وَعو صاروا وز كح امرا هظلاراذو

 1 ةرالرلا باتل الزردلا رس نىعد قوتك زصنوأ اولا عا مرعب ام
 00 +ايباهلذ ةييكذلاروملاو او توا خا هظكو ل ةقفكدأ
 رواه مريس جو ادع جربعب امواايلك انااهزشملا نال هونت

 ا وجيدل ونضع بشلل زوكب# مم اساج قايشلاد "لاوحأ
 3. هدم مص يديم ب ام

 هارد فاما 0 0 جافا تيزل ظ
 | فلا ا راه رماها ىاكيرؤ خان ودولا

 .اًذياورونراور نت رزقك ماموعتناو يفد تيلإةيين انوا مراه

 وكلش كل وارتك عمن [ءورابرطلا دل انباج نيرا لذ دربال ,ةليمآ |



 ةالطت اذ انا/طمف سهيل اراهلفل انما ال اعينهم
 سس و سم دب سل
 ةلصئارلاف دراولاضنلا انكم هئتس (ىط اذ عطس: عراف هىوعسإتس
 ابك [موصذناوا ناواوكد اكوا تاكبؤمررريرع لد لوف

 قحونيإلت ّمننملا تنخااذااّما عتاملاوب اول أرنجترأف نكن
 عزك ىننمإ نجني الا نالروجارالَضل اله مالازاجو كول دوهلاناح

 يسباللا جز مول ةح يسب هانا ن افا بتوننل صا زد زال و نسف
 وااببتت يك ثسررخل اك/ذز اكول و روج لميخالاوسوالم ارلو نإ
 لوجو محال نالجعجحكفدومب شنم رم جزوف يبو زاك
 قينبيورإ او وقانملا تباذ تاكئ] مل ابتلرلمل كحاب عامشالا مالا
 ا ةمقنم تباذ ذاق أرب ءوطَمْلاَو تامر قلالتخالا زال رز

 بان ءافوالةررارنطمل اضن دوني امراونبف امبروذطملا وو ال آم
 زلونم داش فس تاذ يانا وتجويد نسم
 نبارك اهيطعرواو شن دج تضلوا قال لمتولام الغ
 امير اتاعبو ا اصمانامرفؤرلا داك ترج رحلامهدامحح كر أورو
 ريك دكل تمل اخينوكتزابااف قلايعانمال ذا ةككاكداتبال بروي يرجماِ

 قازاجائشروروااكموتسعلراوةراجيرنكمدالاصلا خرج هدومي يأ
 ديب أب دعوتخا دوسورو صن هراظوزكلا وتنام

 زرعتلزهل ا نمنلا وكم ا نضقنل او اس أى نويت درة ابل
 .ليغلايزاطتتنا يدك خيركم ؤيصحافمهنلاازهذ ولا كد
 اورو ناب وكت فض دوتع ارجوا ةراذكلا عزل

 هن الدر راف ايت وشلا روم املاو هنعيبزجتب قاتعال الأ
 ؟وااهرقربل لو تيت سرسور دسوتو دما |
 داو وغزح عقبالا فطن موصورصنلاب تاشوماو انتا ول ايزل
 الفاصقا و كبف دعو زم ةيوكذل (بالا 2 موسقناو دينك نب

 رولغ الرغم امزوجرلو ابره ظل زضارلو زال جاوا دات | ٠
 ايوب انعالبللعوطعاهوزطذإ يرهتس ديرك نيرم اظل ادا

 ا
0 



 ومؤطنلإ عانتلا عاطتنالؤراطخال اذاما عوصلاو ذاماعهصلاو اتاتسااوماكيبوا |
 "الازد فاتر امهر ذحلا/ يمتد ئال دعزارتسالا كير ذع

 . اهدآلخالْف امزيوكة يزين ورم تلالبق :ععباتنم سيم شوصلع
 .(طالاظنلا اذناثبل اعطال الالي والظل طوولاناو دع

 دوبل قاتعالا طلع صنموييركتلاتامرسم وطمس أ
 هلة وغرب فر ارخالا مب خا اتعال رع مصل زكهارزت

 ا 1 ا سال 0 ا خانم نلابخالا

 - اش 1 ا 6 أىا ل

 عفا لعام ازجا ]منذ نار يزع وطين عرترما ع اًمبَكَم

 ظ ريفطت نس ءادال اكداتيالا غفل هلو ةحادالاو يكمل روي ممل

 | دوت الكاك كنسي انواوبنعوطالوتب كبكتلا ةنوصاتن كبجملا ْ

 ملا هايسالا مكمن ارز ْسبلا فد يجيالوفاشلارنعو معيارا

 ةزلاوردول يزرااكويخوريمتلاوز أو بيزلاو قيوسو رقد وراك

 روش واسوا غاصفصدؤواس اإل ءاص رز افاد

 ظ 1 عاصوضنووأس اذان عاص عيرزافال ثمر البد |
 اروصنملا را كورال جن زم[ صاغ نو هو مف حاجتين

 د0 هوو انكم ادطل طمعارا نيو عطاوأ

 0 ةينعتع طمطتا ددهجتي اذوب تعوجرو سيكملا هس

 2 لاو يزال مشرد بقوات سالم رجا .ىبكك
 / قل ذانيكس 2م سار ردة رتسجا ١زالامعدوا

 1 داو انب نابل فوبمرافو جاهل ددخج مدل اركدو قت حر زا

 راهتلاغصنإشمافطلاوب د ذل اولا امو نيكس هئبنسما

 ليقف افطب مععبشساوا نينو خو ايزل اوسفنرسراعطلاوسو الا

 لاق لراغلاهصندجءاهطيرممبشاوا لاذع نيرا هس

 دركي رول أو ءاشسعو دخت كسل ,انل ! حابال |ماعطمالسا لإ

 . تلو ايلوخاو ارث وصملا تاو دككد الاد

 ا
 أ

 ا

5 

 م نر

 _--502 ا



١ 

 لوعساو عبلا هلراوملا كيلا زرتعملاو اوما ال عملارب) نمملاو
 «شٌستس مط اناطت اوتل ناتلكالاّعااذاو ءادغلاماقس تف افتس الل
 ليو تلتذوال ةداعلا قرشا زول تلو نيو اطول نعيلولاوانيكسم
 تجاح وتم نان مارال بعت خو ضرب اذ ايلا تاغ لانكم
 :اصيصتور# 30000 لانو الجب مادإبألا

 يرزاف هلعزطعامو مولا وتل جرأة ريوشمو اري ونمؤ فورد
 ران كو زوار واصيب وار ووش ياصؤ ضمور واص

 ءاينمالا نهزاتوزيواربونس فا صوارب ترضع زرابي رب
 الوخنلااممدحالسبكتزاجردإور نجر اىطال ا نحمل مالو سبل ةاؤم ١
 ىءا] يكنرزعتل رح /ابصو تقرفصحوانع والجدول نب اكلذك ْ

 دشن جل موصلاو بقرلايلخل كرشسؤتعلازاذ ديس امذالتخالزلا
 : ارازاوج وعزم تؤع الرب اضعف ياقوتمْنرامظ ازال د

 رثكأ :ازاو عرشلا هدد امرت ازاكاذا نيبو صنمادارعالا لوما“
 كر نينا: صم نهال انكم ينسب يطا نراها
 ر اطفال اهرديلل الخ ارنع مت نبنلا ٌرملاممع لص لورا طنارعو ام يدحا

 ؟نيلو ركل يعي عاصلاو ئينلا سل ازأف اممداخخ ارنعالر اهظلاد ١
 /ريصم الذ ةريخو لفك اضل اورو دؤل فرب انلازدارم عاملا وضعا
 ناد نا ذرلا) نال فدل ياذا هذال دحاو زلزال الع
 ”لطتاتءارانيكم نيزعوذ اه راضاوا رنا اهسلرلا كس
 | اليتم ورايرخلا رمل الر ولارحاو نبي لو عناد نيل ةلطع
 ايل وبر سيراخوصو مرعب اتا و هاظمل اوم
 ورنا دانا ل نيعتلا يل نال دوال نوت راد
 طال انام هبا الذ تزلانلطم عتيل اذاذ دينمودتخلا

 0 .زنولو ددلو يزرع مضمر زم ىموب اضفكودول جت ءارشبالا |
 اندكرتل فرح ام زمدحاو يزال ةزنككاو نشل ازتداررتلاو | ٠
 روش الرب رككا مارك مفاركملاا نيشراوسلا ٠
 د كيؤنعأز عاريا نحهدّتساوودحلا ورز ورنا َّن يروعلانراسعا ا



 لدتا كين مسن كال ووضااس |

 تم انل ذل بيك دامبالاو دطلاوهو سمتلان ةفلوهناكتلارإ
 تلا, ورا عدت ايلعديغا اللون سنع
 ا طالب ورمل
 كا رعاتسانعدلاذامناضع/اقحواَيلادحإتَفذتلادجنع
 تلارسإا ءامتم!نلل اله انحف فذ تلادحهتم اد ازعلبللا»

 كرشلا ارا طجإع ترجو تجانلذ نبتة ماخ جيلا قؤ ميديلغ
 لانه كرر ظطعد لجبل اودورشس ةعيراب سا ملفالع د لانفا سري

 دا علل نورا كولا مك انلا نهداع ارهتدانرضيوبب لس
 دحام ماذا زارع /ذ لذ بألا نها هتلالزن اذان جلزمتك
 ريدقم ماقال تملا غد دج للعدل طخ عيرئاباجغظذفلا ْ
 20 نحاعلا سايب اهاه لالالهز ا ةل لان اج وانزل حا

 ريفازك تهاكصأث اج ما ملل علا ناب زب كلر رشللا عاما طباع

 | هدوركما تغنل اكد: نايف دكر شل يالا ععجدودس ا جياواللمل

 ههلازاوا ةعخاال انو كش اديلو زاجل قبس ههالارل هعيرعلاتن

 وأنلو لول ةيجكمر طوول اذا زمان اج ازا ياش مإت
 . ابارتلطازاوحةمَجورلا ايو لوتتو تانلا نوسيلاتبل صاتلا رعب
 لولو 6تعلاشرا بيز نأ د نابباةسودل يموت اناث واانب

 ' يب 2 نههازلا عربلاو اقع اَتجورانلب قزق زادي
 ع دامت نزلو اقر زر لزركيال دلو اهم
 يش دا تسوطعرأو مل مرزاك عيال :نؤأكلا زمللا هو

 قذف ءران البو ع امكن زعزارت حاولو وذ طعوطعوتاا | ٠

 1 اد م ءافدللومو

 . لضم ادمل اوسو كرش تكونلانيلاطملااهلرسل يطع كت
 انا مالدجة هن بزكيوأ عال خرمجيطعلااؤ عيا مادة فذ

 للا كتع ةجوزاوعدزافزص لل عج ىنلخلاب -ايماناف دل عيلخ
 تعاد اوان عنطتومملا نال عوزلاب ءاريبزكرمتلاب



 ريفر صتو ازرورولا عشر فس در جيزل اذ قوضو نعالت زحأ

 ' يجارمو يزيد صتل اسك بك دقن اجياد ل املغرسر
 يدوزح سمي الدار سئ قارا زيرصتلار هداك جاقدستلا ا

 . هارلا ون دق ةصرلو ديلا تاكو زامللا بوفدنبف كرد رتب و دخلا
  دجويملذزلاعلل اباكح عطقنب اذا بسلا اردل اهرلؤبو زدلالودحالف

 يشار رص )رد هجر عليو هلاطب ف زلة ددالذراولاوحوعد
 اا ررجو اذان ز8ب ةدامضمأ عزل اميصتإ اف سايب
 الب وكرر رمدإ هال اهياها ذك دخذذد كادودحم

 طمبلاو نالاصحلا نوير سزلاو الت لونب تباذلاوبوواصالا بجرملا
 ضع معتم هيي ا اناعا ذا لس جوازا جزل ذكي
 نانا هوت سصت ل الا علاوات صزاذرع ماسالا
 ١ تاكيلبامهضذاذ داو نوعكوا نبصوا نزف د ةدوذحتواْماكوا

 روصو مكزلخ د/زاملالوومنجايئذئاذ ااكملعَوحالف ناد

 ازا عوراطوبزالصاحن ل نمرمنلا ةجَدْطن اءزلودلا ةوصرا
 لقتال نمل تماخلا وانزل زمان تمرامنإقادصن ا هاا دريم
 الالات ناداوتف خطابا رثم نلزاراضا أن

 92/2 قرانصزانزا بربع ههيل ضلع م كلبا عدا جانب ذأ
 ]ل علا لوكا اددواكازل يلماز
 1 '«قذ وهف ب | فزمللا تروطنسوزينعلاب زك 0

 3 0 ا و

 5 دخلا اسازززرلنن نازل اهلل هزه 2م لما تاانولو 2
 ا سا تين كا
 م ةاكوا نا تولع ل اع 3

 لذ لقوا ارانب زل نحال ارنا
 0 د
 كالا باز النثر ارب زم تكل كاع النمل مصطلح ةدرعبد انين

 مرتع واق رازكاتبصم مادانر كبل ملا تباوزعل تم دأم



 ل

 00 رامتلاداماقبب مقيما جدن رار :ةانادجاكا
 3 ند امنز يروا زو ارجيؤيب زف دمازييليلارم
 ظ نزول ازداد ذللا تباحالفاراصحا طمس ارم زتل وزو
 ظ تترنلوتج ز8ةاككابتقنلا ارغقوزد 4: حاصحإلا نامتسسالا أ
 ل |[ تس يعيب:

 مولا و

 ا روم ب
 1 و تملا عرلول ان اد عنب هل تنير ومب ,اكامعالت مال
 0 يبو ه2رمالولا 3 ا سبواربال ال ارك ةداملا نتا تعم

 نكد انلانلمتي روأتنرتل ارنختوكسولا نمل الوش رخل

 | لقاك نبذ اًدالزمرلولاز انسانا ئرل اكل ذ عم دز ع ويلا نع
 .رازالادجقرل اكهدجزن يضيالذ ندا ب توكسلال
 | فزول ادوخل يجنملازا ايفو ذنب مجازا يوان ءالاجم
 دهن تشملقا متل داعب كذا صر بشوت ثواذرول اذن
 ظ لالا ايرعراو اثلا وعرب وشن بزكا نالدخنانل ايفان
 قلو ايلا ددع عجر ال افلا ب ذأ“ العمل كانو

 ظ ظلوا[ مييضو انزل ابامردذو”مابمعسرر انا لطصن ف ذئف الع
 رد قلي اممدحا بست نشرح نيوصسا

 . يبت ميسيرل امج زها امس عنج خيل تونا
 ريجدلا عبق لون سيرحل ديب لو :منار انس الانا
 انيلطولو هوسيالأ صاح: ل دجاج اهات اناذ

 3 و نامل لجو اصا نيزدز ان امتساراسع
 بازار ناسا فول ينملار اوبل
 الإ ةيظجيهو تملا و لج اتا ةدحار امازا زصيالوا

0 0 0 



 ظ ا
 ظ دل ظ ا مو
 ترو لاهو سمسار عوطسموماروبعا ميز دوج ٠١ 0 ا 0 1
 دف نزاع اكسل الك بج اننا ةئانالو ارحل نيزسلا ' 0 0 01 :
 اهوا أت نع ممازاماهفرابخال اريل الضر ام دعبل: ار 5 0
 "يعرب لتلل بح ىنملازحاضركا/اروضزا اوم جرا 2 00 0
 ا اوت يداعتموداهنمإل عاجز تذجزوأ مزز رالاضحل ل 0
 ريو لس ورانا كوالابسحر اعد سيال 7 را
 00 عيملاذ جيت سمعوا ناهز خاقتالجا ن7 ال 4 04
 1 1-2 و هي دلثر مريوم تياو اهلا 0: رو 4

 02 مس ةزيدو نفتسإوب 1” ف زل
 / 27" دلقاباغلدزفلذل موج يرامربدقتو كو فش طيكذو ا 1
 ظ هم «نالوصناو ولاا ةئيباو نشد ةدرلا الكب ١ 0 لا
 ظ .اياتشلارزسبابدراب نيكل رس إ مراح ٌصلاو بظر راحوملا ذاع را 1 17

 ظ لون تود سروس وخال زياد ةنتاتماناذ و 07 4 0
 0 الزانانرجازونل أدير ركرر اتلاف لخادازاناضبح نال ري 0
 00 لزوراالاو دع دان وذاهب اذا انحلال دفين رو 204 ا 17

 شلال ناطور زاواممييطاقلا نيزتر يتلا[ تباع 7: 2 0
 لي ازلرانح اتزوج لسكر نما وورد 4

 زق فاخر طع انتم لسحاراواطحالا لاَ صم ىنتلاةرلخل 7 ٠

 تاور عوزل ارك دززمللا معتز تعداد زورا هلتغاإتا:
 هلق شت بانل زحل روزلارافلحش رلتما هكا يون واب
 ءأ .. ناهي يلالاؤ دل محال «مدالوصرل اد مبانلا توب وموط اوسلو .

 اوي وخذ: ءورحاسمل لزيصلا نت ابنوثن راو ةاكمل ا قالخع

 أو

 0 اناا هزوبودقمل ادع ناتو اك عم ازركن اهتحرطح عوزلا

 0 0 ولالا زوكبال سيننلا يسيل نال يت بطة تحل طب ادعو
 0 يقل دولا تلران دس عدرا زمر ابل كم عفا

 يولع ع ةورناكلو وصد معلا تعدازا 0
 ةطبافيمر وتلا ترلتاو تيجان زالتقلاماطضلازو



: 1 

 ايجانلإ.هوسنلا الة حلت درا ةرؤزتسأ
 0 ا مو مل

 ازهزالاها يخطب ابن ]يزن اراوعا اهماتاواابعلجنزعتمان

 ! ةولاتزمتلا او مايتلإ لطي, ليلا لو امزعنقونس الف عوز بح

 تفاديا و اذان تباب لطابتلطبزا عيرلازتاقلإا

 و دسم
 غرفه لاعن كاع طوزلة سا عوزرلو لاك فلل خال نكات |

 وزيرا نازلي زان ودبل ارلعلا هل زيخالاارصالا
 جاني بيعب اممدجلم تب اة لواللعووسشلاو سرع اعدل
 عب ا موو رولا ورهملاو 0 ا و

 ننرلارظعوا ةقينتم ملول ةذاكاررجورزلا رزلا وس
 الإ: ذريا جوارةنج يزل ناكر ونعم مهلتلا وي
 مالا جاز ظخالطلاب يضؤيرخلا عد جوز رك ذ لال الزاكي

 عااد ادن اءاء هسا زامل )لومار 1 ناكنع

 ظ تحس ويد نيو جل
 ماس عامنا انكم كليب تلعتم ]أ وزدانابب اس يلم ةمازلآ

 / كالروا ىوملا ئنلح بدار ااكهرلو ل لوخرلو أ يملا ككمفص

 . فالكياهل رولز ةولز ميغ ةؤطوم تاون اف خذا رتحام يعملو

 اد ديلا زهرا انايتنعاو اوت اكيراو ما

 دل ةرعماذاثب اخس ماكتلا يتب اازباعزطعودو درر

 عيل ةعهيتزاج ونا حروو اهل كمركانغيلا
 للا صو ماهل صا ايزي مما ءاوسوبراوايتخآجاكت اوح نمت

 0 2 ةرولاىاردواضمإ مامر درجووزاوج نما خط عوف بآب

لا دعو رشي مسااوشلاوؤالطلل وفم
 ب ةازك

 اننا ممدحادافزإو وبس جوزلا:رباا/ل ست وذالا ىجوزلدخأ

 00 يي اصاب لسا كلا

 ظ اهبتجوانأو ,تجواغاو اوصال بكين اكمارنعاإزع ماملا الابن بالا

١ 

 #ى 0 ل

5-7 > 

 وس سرت ع



 نالطلا ومو جنشلاو ؛وو "لن نيو ابدعتي هدب تكمل انكاتل
 ءازهو ماهتل الع براطعلا :قرلا و معلا "ارت فرسلا تيجو ةعلاذال
 ماتن كاز :ااضياامندعت او اهمتعارااههرساّآو ءاانكك ونحت ْ
 مو نلرإلعيبلا تيز اذا يسرا ما وكرطبح لت وضب
 رطرملا ندعنم ةدزلاو تلا ذ تنولل راكنل اكد قار .لوففوب
 جيددرلا اوس ضيح ثالئاضبلا امر ةريلا زاذ ددلا جاونل او درس
 راض )ةزيجؤ دلال ةمؤاخ لعرب قوام وندوا
 ةلارضبجلا رسب ىآلااو تون محا نلمح رو نسب تنل
 ِ لانلا اعز طع تاو لوجرلا ىالطلاب ةدعال لما تطول

 تتزلازانيطو وسر تنام ب ةزع اقناع اهشلاو
 نطعنبَح دءاّرحدو بلااجاوز ازور ويد دمت يونس هريذلال
 : و ضبج وتسلاو قالعلا ضي هراقدونزل يرعب زم لوداع

 1 ل70 لاو التف اندعم الاخ مالا 'نالاط ماع ىئارنل
 يراوغ انحالو لاتضيح الصف اكد زنا ل مبلل و
 ةكصبو سه سفلاو نالطلل ابدع امرئ امد صن اعتز اهع
 وان زماذل حو وصمم ورايا درمان وزار نس مرفلو
 لالالا لع ع اتصل اجد ,اكرادد اج اعا ياو مالا

 ياعم ورب متو ردكم ضي ز زم طجالامالا خا دات ا
 تليجافو لامست اوكا ةدوس يتلا يوستنوالماح كيرالا
 1 مامنلاو قولولا نروصتب لو )امالوتملا ل: دويؤئصلا نيش
 :يلجالا ديبا نبال م0 وح زور وصتلا عنو ةاقم عمتي
 قس انفو نالطلا ةدععضن ازاؤئافولا ةدعفلطلا ةدخن
 ١ تقل !راوّولا ةدخا ضن اعيرتن زارر واو كولا ةرعرطتنت لوالثم
 ظ نزار اطل ةرعضمرَن ُنالاتلا ةرعرنود توللةدع
  هاوكف هل! راو ذا ةافولا الا جاكت العج تنير وام
 ذو يدر لملاك امن كالا رز دنا وم الشلال
 ع زا اكل م 0 زمول ذا ذم قنعلا راح 42
 ١اس ع.
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 ل نزح يع تةقكحم
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 موا نباب نع كلعا مدح ثا ةزعل اررارطل ةدعبإل هند عباس 3

 لفربإول ةزعبجوبالضدانل كلما 2نالطلاْمالع اةنعكو اع
 يشيب نئاتسرمخالةدعوم ملأ تس ات سي ا اهيدعزمتنت
 ولا اهتدااع مول اكن سرومشلاب تدزعاف سانام: ذا لارا
 امردوح الفير لاب ةرولانن اسر |املخو امر عزم ضمام تضقنا

 دارو ضلال عشنا اذلخيكتمل دين متو لالالا ٠
 ك0 مارس اكو
 اري نايا ءاضقناسرلوقم مير شلارررص غلب دقو املا

 هه يصس دع همس ممم ظ
 واردوطتناراتستا هىسفيحلا يحض ع زوم تسي
 لكنا دبلا و اناتحإ يلا, دولا تح 2

 /ةلاوفيل ل مضولذ ضيحلاب ةردل ارمليرومشلاب اذا جاربملا

 ممل تر ا تح ةددلار ابوي كت ستولا احلة نمرليإلا ]ف
 | اًنلقن اكتمقوام دعب ”اربملا ةلبع ايي لارىرصمو لاو عونملا
 | تقوريررشال اب اهتد عين ظول دال احم قانيتسال الوئالاق فب
 | ارك مل نول لعل مترات تارزملا تشيكلاف قالطلا
 زو نايف ترمس سطو الط زعم كورا ضف ةرولارم

 كار[ ئدملا الحا بسلا دجال ةرعاربع لوف
 .هسستدمل أمم نرش صولا روبرتس مارد اميزوكي انطخرش اذا |

 (ماعااهيلعف عياش [ضسيرصتن نلازك موزوال ا ةدعلا عانت
 0 داثلازاقزافدمأ و لهروا سيطر لنكنر اماه زل دع ]لا اخت جواذا
 اًبطو ناك ظانن[اهْملطو اإل اهنا تنظالائواذلن اهلط ازا
 ”سينحملا:نايولوالا زاهر و اندحارن سيتدعل ناك تالف دعلا 2
 اةقلطم اكد جالر دينو اس اك ترمس تئطو اذا اهو اهمعيفونملاك
 بوانرنه ةرخارن اموتبب قزدو زال نطو واي دع تجوز اذا
 ىلوالاةدعلا فتن !١ذاواعيجج امم اًبوسحر جيم هاما إننا
 | ظاذلا كلر تيوصو تناشلا ةدعلا هاارياهف نافل لكس لو



 زجل ياض حانالت غافل الا دودإ ابكي تغبح كال امدهب زاك |
 ول والا ةريل| قنا نيتدملازاي دوب ششي ه وطوال رمل ازممالا
 اسريريفسالو ةضبحش ل إش زايرأو هننافلا ةدولا متل بؤر طيح
 دقن رشا بم تنطو هادو :دزعمو ربيت يموت عيتيحغالنالا
 ةدبش عسر لااا تلت روهغلاب
 "ناقل :اةعبتب !اضام سقف كالا اهنؤخرف ةادولا ١
 .افلا ةدح ميزت ادع دوب تض اجار تو زل رضبح ثالث امرؤتي و رتخيو
 ”اقرلا كوت ذلإجةدول ايو اذه 00 ودك

 ( ةةلطلإبرا مسهل كيحتارعمتت ترك وقاللطلا وقف نكاد

 !ظ داي عونم عايز اريزاززسملاب
 0 دره ةابرزتمر وب زبومو ضيح الخ يل

 يعلو مالطلا نيفعيراامريتعاهةدعمارتارااارسباو
 اًهتياممو ءوزابجذرلاو هثلطملا اخارجوا كرا رالاهماراغا
 دار نل نزور بقل اج ادنباوامرتعام»
 هزار اكذاوكو كي ككيبستيتخوأ كتر لوب زبه لا كناع
 ايلا لرتلازنررتح وراها هدانا 1
 ا ةاراراسأ رار ندعم وجا ل كير موفور اهي نيم اال

 يراهن نطور مهدئ

 واف :رولاوجو او كدوال كيرلا نيو تنموشم اهنال اد ارسم
 فتاك امنلاانع جولف زر الذان ضو مرجو ماكنا

 قؤلادوب الطي ركب د وعلا رجل شبا ربعي هدياوصقم قريش ظ

 انأجر تيعةردلا زال نيالا سباب تف توام ٍآ رعمدعالا

 يو نيكل اسمح ان رلا وراد نا دع ديمللاقح بجو
 .اذامزايلطمذزعاللنل اس .ناراوارماعم رو ماد ايزل

 ا لا طيرك انرجال ةدعلا ىصه الا همدعاو دقتع اذا

 رانمادذووفتملل و اخدال ةؤاوملاو ءشلاووقجب تيطاح
 قايد وأ اس نبا ٍتيخآساعاطويؤنيدب امو مان لال



 نايكنت :ركيلع م ادجلاو اوت لوقل ترمز ةنلطصو أ نآس 1م ماسه

 الاذان رمان ملاوداجابوولم هرب دز ءالودبت الباقلاطم

 زوروا س1 مالا بروابط كؤعا

 : .يف داع د مانام كرار نيابلاَنبَسَوَع عطروا ل طلاو
 ديعجرلا نتلطملاوةعالازلو اوم ءراتكو ارنوصل بوب زل اةافلا

 اربع ريو نطور اذررلو هاحتلاءاقسل اهمغت م ماهتلا بألا ٠
 *| ةوزلا ربط اخير ذاوملاو وصلا رام "رولا احاول
 <مب| يبل رفات نوضح دبل ام اهدا حملا نريبكأت :دا

 ةؤمدرملا جرد ولاومل طا يضزاذ موز زل الخجول دى

 دما وسمر ةزتواكع ل نم حم ناكني
 بلطف بيطلا َّك امر وفن ذاوصيعل | سعمل اوارصملاو

 ممطر كرون جس كروز افرؤملالا اوزعرلاو

 0 لرد دلو ناب ويعبر اهالومازنعاراو را كويتتع
 ونلاشيرتالا هريس هاك(ذامرتغب مو جالا نلف خوش انلا
 خانوا اانا ضب جيا كينج

 54 اهيا زاب كالوس ارم متل الل اناذورماوناولوتن اال امس

 ةورلا لولا ام علل دارا خلد امدك( دوزكو لاصمل ناو هل
 د أقام, نالطلا: رعد مرح متع اررلاذوكر عمرا اقل زل ايفا

 ]فجر !!راب تول آ1ةريعم ععو اراب +1 يانا

 مي ع زافاويب طرا يفي
 الراضي تينور امس تلال هس يوجد

 نكلا
 توسو ارم, ةويبزم هس وجر ال ايناونل ثيم او ةزلاوامينكسلإ,
 ايمن يعامل ا اررما مسد زاكئ ابرج فبرلالا

 ةيلالاتال 6 >انيلا لل فا مارس الاول مزل د تزاجرا

 لزم قس زولك هرعو تينجال نر عتب لأ
 ممل زكملا ناضل مأ ايبالاهررلا ا ةلماظلاو يلب فرتعم

 "لما همي رمكتتا برنو ا «ثيزج ديل تزل والاف اقس أذ ميال 1
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 نادر بب روس 2:جوز العاروأ تار اط احا لوليك لعقرران فذ
 "هز عرزمل دب برب نال اوعمألا تعجرو ايا فلتر داهعم
 ا ديرئوالؤاو اهعمز اهءاوس عرج اورضملا بحت الذ امزسملو

 .0(/ فخ يا دينلال :ةاذاانه جراد طادتعال ني
 ا ماعلا تاو مواهرصقمالا تنممإا
 ذل ورلو سبونلا امردحا تلد وصال زبد وواشلا وصالك

0000 
 جتتنانامداموي كرزادكرمتسالابدتغ فرط يمي لإ

 ةلااطدجرا رع قع :املا حا هلو ان ىكلال طبخ اول قر ورشلا نيام نادرا نينا تشل صحا وتم لزصلالنك
 خازم صيارالا درا تضعي ةعملرألا
 دوا انة زا هل ةسلار مقل يزل اوكري ارك الر بك ب
 تيرا حالات وتلبو دس امدبعو عاتي رو إلا قرص كن
 ا وال ا هير تربع

 ا لازنروكدلعءانب لاستخ.لا] (نكسسس نش مالسلا
 ينعش الا ملا لل ىئرشل امك يلعرسس الذ ةدداناز كأبي خالو

 ]هيرو ار نونبحي رندا جيل ما يات ورمل دخلا
 نقر ةنياع وتل نات نزوات وجلب لعل ظااوا ريش

 تت اولزطتابنواو هريس ظكك ملاعق يي ال دولاابعمتلا
 يباع كلاصفراعدقنالاق خامسا سفو طجوااض لن ملا
 تين ؟انرارزاووهلا ةرممرلو به دف شالو يف
 تايررملا: درس أبن وكراوجل ده الاحقولعلالاّح ال ليلا

 ةقورملاامفمتالا جز متنا, بنانا بك وبا دا دجرمالاذ
 قلت نالاعجإ رصيف ةدول ثا احتل ظقولعما دحبرل بسن
 كا دمج مزاج اذ كلان امجإ ميميالذ هجيج و نالالالمق

 . | للا لرايرالب ريتا طوي تلا لجتعأو انا ع



 ٌئالطلا دوب قولعل ازالاهجابز رسم نك هءاجاذاخكالا#

 ترن بوتس زكا وجا مززوكد اهنمانزلاءافتنال مدن اليزعاظلاو
 الب ص | ئال ب كاجاذ ايوتمللا ولو بض كذب ضيا مناقالا
 دل ايزب وسب الذ ىالطل اتوا رول نكلاّيحال ةوعد

 تفور:نيننسم اطر باجر الا مالو لو طاب بنل دبش د !

 زم تينكبالف قدلطلادوت د أحال زال بش تمشي مولا

 .رم فولو ةرعل ١ طير تكي اضياو بنانا ةوهيالاذتلا
 اهدلرل زا تيري عؤلبلا تراسلني اع اصف حلكرتس تيرا
 ..|اًقولعلاٌرالايمجزرو از! انباب اهيتلط دز مرت موسم ال تاز دا
 اهرلو بسن بئيالم ا كعضا تراورل اال هسا و نمل زك 2
 لوريال ىيتبلاو قبب يصاهيالئ/ذو نرد ارباش: كوقود
 ”ةلئب ايد عيتبيهرتملا فص اذوب اذان زمنا نان هفضل اوالحالاب
 يلق تزداولاهنا قرتأْلا تنحل تيشيالف تاخد الغي عزرمشلا

 اهراؤاوسو ءاضننالال يلد جوعرل بسنلا تديره عنمل ترو ع
 دي رمالاظفتنالا_ةيشل زكمو بزكلازئبج ا هزفازااذوا/.انمانكف
 يف ترا زري كاذ دالرلا ةرتمموا لَسم ارو

 ةيصؤلوامهزعوزتئلاو كلود روطعلاوسانهو زوالا تدون |
 زل راس ااطلا شارو يخت نودتوزبعلا قذلرلا
 لل رولا ركب قولا طلو بتحول يار
 وردد الا تسمملو ءاليأ يلوم جرو اهضتفالإس تيؤاذي> قبب
 ' وزلا أو اهلج ظئالط هّرَسع مازكو املا خزط وجو ٠١ج نكي
 كيدز عيزلااهككاو ت الوعد تعمد للتبني
 تذل ورازااهرا' نسر ل يلقز الاد ؤبللب جارنا
 وأديب ةلمل تلخدزلاب ىناماوزجروا دع ةرايرسو نأ :2!بمدالو
 دلولاٍةؤرإة داكول امل ترلو خلي يحدرال جلاد تسيل اكا/لرحا ابتم

 1 هذحار ةزماةرابمتعسبلا تب ؤازاتاتلاب“ ر لرش بونص راسو

 و دمام مرايا ردي مارلو تراوازا ةررتمملا ارض احلا فامولاذالخ



 بيرل ارؤع اظرجح انهن كالا رار اجم الم ندب
 ”لرعؤعت م ةرحأو ةزمأ «دايرب عييملا تقي اممرذخو ةداءوشسالسبفلا
 بارما كلاس نهم تاو كاز نساك اكل انك
 هير كب اذو ن:ومرلو سنس لازتاإلا جوزاهنحفوتلا ند تذدو
 احلا تمل ةاذول | ةدعاضتن ادع ب تاجا ذر رلاذو نع نايسماذا دارو وللا

 اذان درجل وتل نلااةد عاطف كح شلال بالجمال
 11 بج بيسو افول وا

 ةرلبلا )رايتس عدلا /بنان)ازدمل مرع ايزص لل وذل نال
 ب يا

 276 ةافوزعن زعم تانزلؤ اشباين ان د دءاربرلا ةربركذ ذم نهامزم
 عر رو اس ررلزناو ةددل اش ثرلو ءاذو زعم داش خاتم لا
 مير. ةييلز بتم مووملا خل ماط ثرالاوحوازهواقاننا نرشةدحا
 لال ببازناوناكاذالولاق قدرصيلمز/ موحدا وخل
 . | طعنا اوه سل تذب تيرول | مدا رار ]جرو ادا انوع ذا
 مذاب م نحو توما عجتززحز وشمال امش (زذو ةدايسافنل
 طا مقرن طوملاعصررمل اوصال ايبز شيف وار تدب امد
 ناز نسل نينو كنس زكر اكل زك يهصلاوسازهو تءاذالا
 وادري ارعا صخر تسراود كا ةمازعإا قرت
 ةدحإ 0 دا ةدلاقماذ رمل اذال

 4 ارقام تضل ازالانعالتعراضز اذ
 ميل نزلا درجر مزلتسملقنذلاونزلابافزة فيس زالانبه
 لب ةلبانلا ةدايرشسا تان )وللا رنوكمردبل ةلباتلاا ةدايمتس اثم مولا
 نلطلاؤزؤل راه انا نما ظرعو روق ازعل جفرا 2مل افيضا
 | لي ماعلا « جيون الرارلاىذقلازلضال ركردولا مصروف ال
 طل ضني اى ارلرلاب فزّتل الاراذلا دوجرلا دوبترلاب وتل ادام زان دو
 سلول الانف الو تروي )مارا مولزلا عمحسرا اثم مرا مود ةلجعلا ؤ
 ايو ملول زكا تمرير ئالضخ ينفق ناك نزلا باهي اهزق اوم



 وويل بستن وذل ينو مفاد زوزاو حاذطفطوب
 لو راو ز تسد زما حاط تعّداوانلتخاْؤ ترآوز اى جاكتل الع

 قروداولا بستر اربشم موؤلاوات لاي اكد دنم :ننيسعنل توف
 ارلو تراو ذا ءلمالل اذا اندالوبايدةاطزلع ةدعلا ف قولمل ا دوبجوأ

 درع ناطلاو اوتيل ةدارلابواكممةدحاو ةأماترب شت زلاطتنافا ٠
 نالطلا تفس نسلم ةداهمنج دنس ةدارلا مال عتباممدنعيو عم
 يطلالارروتي دافاهردتيردتبف ةدزرع تشم ةدلالا الو ّبمتلإ
 ةلنلاطعر رون عازسالا نورد دجرب امسالأكّرال اهل جانب رسل ومد
 هارل/نةرغؤل إس قلعملاو ةداولا.قلمملا نالطلا فا نم الك زاب ديارهولا
 لولو !مرارل عجب تبند تبغ !ذارلاو اداب ستات ةالللاو
 للجبل وم ويب نالط لقرب بزارل جيتس تين اذاتلاو
 دلما اص بل سنا ريوراشعلا مىزمل اذاركعلزلملا يبو اللا نب
 ةلاسننالا دج طلوص لل تك يزن واوا نع كني نااطناو ونب
 الو زاررلا متين لوح موزيلا نعل. نعال دعيت وذ
 ةرا,ارفداط ولع م[ مول ارالراوالص اايوتسلالمتجالامالا
 ارك ررارنع رايس إبن اطلاعنب ول هزكو دراو ةزرلالاتط
 رجلا هراؤا الو نجل ير واذ نسج وعيزن ارمال قيام ةرامس طورت
 ير تقال ترد زاذ اهيرطض يغلط تارت ة دال ونبو بل رطبا
 لرلازاةرسلارلو لرالا جل اطدارلانال ركب 0 3 اوريون اها هزم
 ديلو تو بوأ لاؤاضب دراحلاز!ةكولمتارلو جالا ذيول ااخيؤلاس

 . .| اقافتا ةلباقلا ةراوشسسب وسو رلولا ربا ”جاحلاغاو ميريف لوتس
 قاذع اصفر مشا تم ترلوولا الرام نلت قالا
 ا 0 ”رلارب يع دملوم زك ملذ ذو لاقط دوب تلبي نرالازحال يرنفلا

 طلو وعرلا مص وتلا دو رطملا يلوا ابنب ينيشلا لول



 ةباوسنطلا مارا[ ةولملوابآوبزفطلاافولىاتمال اوت لعزطع

 جوملا ةووم إل اذاامذ :دئملا اولا ميتاوزفطلا ردو اا تجوال

 ةرمالانعيرح كيرجو هرئو مآ نأ كرو لن راوحنا ونوم
 اذاررلو تاتا كنتم؟ موز رإلانان ما رلا عفدذ تجر متع
 دعب ماونلازأ نرنرذو قاكنلا عنق وشل بست 2لب طولا
 ممكرتنلارنعترلو تا! عاب ذالوماراذ ميسلا واج ضلال مت ال يوام
 ديدطولا كم ةارلرلاواقتعو عيبل ارخسنبو با عسب عيابلاواعرأ

 بنلا فورملا دبع هنبؤلاذااك مدزقلا تبي لزاو برع مرلف ونا
 كيدز مارا !كطولل دما كرد ك[ذبب ورزئال لو مأ مال هزيصنو
 0 [بشلاب تق زاكحو حوكتملارثياذوب ةكوفابتيام طلش اخرا ناذكحتت
 هنافلالزا جوملا عاكنلاغزلملل اء ىنتن لب وتلا روك شنا لو موعدا

 نيشان و جلا تبنل هيب ال زاركدو مالا رشي فوم زعم ومارد ذ
 . ١ غار جتسو ةوعدالب بسلا نئبخب زاركدورلولا مارت زوم اعتمد
 اليد الذكي | انأو اهفطو جوملا لاذ وكب اما .قوعدالب تورك

 بنل لرلوب تاج مار وتل ويش ا: ةكرعنمرناول لوم اهب اكد ماك

 | تفل صان ديرراللا ومحز ع :' ني كيل ةازح هلك ا هدد
 ١ كركم مزالطلا ريب مالل كاهرإو تضحازا هلا ءكذكوحانج دك
 | هول عتالا امال اهل إاناو جس اكزنطلل يؤ جرزب تب
 :كاضحلا كين الذ بيرت ور مح ابلاذ درك الا اه طيرنوغشسا
 للامحا)لطت وأ تناازارلولادخالعانجتلب اكل اغازك ماتو
 متددذاز كلوا ههينرن لولا دخل( قيال ةمززلا
 ا مارا تايبطعاول قنش ال تينجال اذان اين مدارويرع
 كازلدلال اياز منسم خاتما ]ف م داهنش ياللا نعزال كنعد
 طلابها دمرت ااهتمالا تي زز عازب مو امال رنا لردع اور

 غاهلش ام يدان 3/تخا مودشال 3 ةاوب] دن عدلا ١
 تامل كلاخ ضدارجإلا كابير .سونالانانسزال نال تح رماانع



 وبل ممل غلو ابو مل تانرمادك م لانعز ج2 التو
 أل دترتلا و كرك َح عجل الكت و لا بطن انجل قالا مطل
 زحزيدرلا هل نمي حاعزسس مجيرغا مال ةمحلا هلال و ىلا

 نزلا ةجاؤاو دجاؤ ؤض اذهل وحر لولا مزج دلا هشام
 كياني اتعرف ركو مأو تالزحالف نؤايخ اكول اطلاضشرن يع
 لاننا هركم الناي زا تا درعدو عن وزجاو انسررؤصلار طز
 خاف ااقنعا اذاورمزحالا نال نسخ اوارجر ايرتو ازلا اشد
 ةيلأ لل توبناجرزحا امام داواوا مزال زحال !امرمدالوا املا

 احلا مالدي درلولإ اسمي وج لل! اهرلوبزحا اهنا نب انك
 نسله كد لعونش او تشل اي
 نلنزاذركل نلقاك ) نمل لائحال ابرام زاب اقع اناناني د
 اهلك اهتم ضيا عزتي انني فيجا اياؤنيرلالته بي كرازكلا |
 ارا يعز ةدهلا روان اما امل زجلا

 هج ة لجو يعد كت ماوطتسبال يرحمك اذا رج ةقضشلا طاش
 ل جاما عيونملاراغازاذا غافلا اءرلآمانتحد وبنو

 ايلعؤاس اشر لجلا قسما ةرعدر جاك
 اةرارعنمبتاولاولأب يطل ال ودمج م زكي طزاو هناي د
 رزرجل بلع تمدد ا !اناذاهجعااّحال تزعزك نهد
 راةرعروب لطراررلعرمال ادد نحالف ايلعابجاوزمنل ازا
 لوف لاز رد خاكتل اًالفلَ لااا روس اهو دال وكل
 معأسلطولو املعْرَم ضع هنالذ خاذلا اماو تبجالاكتلهمف
 ا ماكرصإ ايو دعسا ورا الضايابإل الازا
 ك/ذزنخو( سمت ازا نظل امدح أ 2و سيل ]فذ اوونشس اهنا
 ل دولولاو ا هيلوب دل ياضنال خياندرذلا مندا جال بجيب
 لة زيكا ملزم ابوي اضطملالو اممدلولادخا ب علما لث انا ب
 ابل وذم لما ددبو الظن يطب ىضوز زا تينجالا تورم
 | نرد نات اور درسا دربنا نكذانلذ اليطواادم ثينجالاذ



 محار زولا زل الورخا لو ب اجالاب ةتضلاذ لانو قاتل ار اهاخسرج
 اهيل ةداهيشلاوارملاةوُرلا عندررحي الز وكللاو نشل ملك ازرمو عاتلا!
 "وازاله الةدلادمب دلال ذ دهب ةورج بال
 ور ماهل ولا عنز رككو تسال انكم امضدا ا دلاذ بخ ْ
 ادزلاارحالرلا ساو ءنانمل الون جرة صحا ديمونا يزال 1
 زبر ”رجامزلوؤا اضنا نَا زاحا مديل 16 بت مرع رجوع ِْ
 ازيزمز ابرار كو ببا «ىيإنويع نادنلا اغا بالا ذونمب انياب
 يلا وح ةردلو مالأ هراتخع مل بوري ارس لبا ذ) يجينا لانذ ظ
 و ننلازا) نال هرمر جس نبل و سذسوافانرا قل زهتس يبا م

 انفي نكن عردت ابباو مهالخاو لاهلاب اراؤلقلاوبيؤاتلالا

 كلاب يرحأ دينو ملا وؤاعل نازك رب ذانلل هررذ نبتس جس
 ا (ذاع ةزلاو اهناإياراةزرسإل جابنتك ءاشنديا عب اهنلرذتع رجرلا
 خلرو يؤ لوز وردد بيبلاو هند و رص لا يدع ولاد
 اعملالا ىاطظونممل رمل دختنلب ذأ الالاف اهراديبرتتظن ١

 دارا بوحل ةديلو ملأ ع ًاضاحر !؟ىعرعو لم ادن وحال وجو ْ

 كر قبال هزل اراد تسع ندد زل الوْترجامدم
 ايلا ككبالامج خيو ماد ل صججوبوونوتلاوودوصتمل الواب
 اريل سام ةمدنل ةديلو ملا نال رستم ا صكيالف مهلا اهجربال

 والا رلولانلضالارعن امل ببازذارندربر !ًهولوي تتلو اسال
 ْ الداتا بتال علو نلبي 2 جدزتلاوورل دجْوارك
 ناز هلا وبوزصال ار تالطلا يحير وروما يردلا عل
 مجبل يرو تلاطم ركل كبك اذا ترافن :ووعضملا كي
 هواة شبالو ماسالا انلط سلا لننلا اهلرجز بل المود هلهإلا

 رانتنال ا لرثمب بيرل فس رار مهنيا دل اكمرلاال جدل ا ئضو
 نلت ل لولا غمر جل مياهنا ارك ةرملو ناب لحج كح رم
 ايبا كلا يوروسلا ا مقدر اهنطويرنر كتر ال ادكا ةرك الذؤؤلازهاقالخإ
 يفعل دوال نالها هز قالا
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 يغلب ض لاول رصاابدل تجوزلا مدن كلامو با اهنمو

 تفنن رجال لاطسو انهن نر ادان مالار ارجو هلا رغبوا
 ازا لاو ىنرتوا ناجداوا ترانا اهل لاب زاييملاذ
 فضا كلاس (شبلاذ ناننالا زيراتي ب مئلنلاو
 دبات مسالا از: كدلإو نمكلاو غمطلا عياتف

 ”نشلرو هربخإلا رضوا كرلا زعردتبالزبوصولو مولا عدت كا
 يزنزل[مافسربواولوذ رفضوا ةريك رداكوا خم داك وس جوز
 ةتفلاز اوبل يسند ملذات قالا راككركت زل
 انارولو تيرجيم نامل زاد طول العر نيبال لرص عررلا ام ذاامالنع
 امةيافط لبر برنعم عنملا "ملاهي :ةنن ال عال :فيطعي ال نير وص
 زونملا (خبق عمو ان اولنرم عتملاومورئلالب قم عملا ومجي ماتئآ14
 ايصاطي الاءانعزاذ تع و] يزف تابملا لاذك قننلا نسال

 لل ؤمولالعردوب الايوص عوزلازاكاذااهنألواةقلجوماهرجوز اع عئفنلا ٠
 ديوزوتنإلل حوال مايخا وبيلا لونج ولوسم مالم مب

 او عبزوكت زا اممدح!هينر وص 0واننب وسور مالا و اضم ا ممحا

 قشؤوفو كرسوملا تشن رنود ضف اهلل كباب تكع نافلاو اليك |

 ”لورلاهاظ فاس الاو اكسل ف لاجريعملااووسللا تاتو يجعل

 مقاوم لرنم ملا سنن حس اذا ةءادربل اذيلاذ امرسبا ترند رول

 ةسبلاةرك دان :اورااهاظز نال ىسبلاهشلانهتياهيلا كلاذر
 سل زار اهل تجاو قندلاددعل ادعصروب تارززماظ ذر
 ذا لا ةقفنل اخ سالدلاب ىلا رريزخا لا ضمها والزي جرا

 نر !زاوةنننلا *روهو باتكل اباوجاعيوتنلاواهجرز تيبلا
 مني انور اج اذا همرعرل يملا ئتننلا اهل ناذ راسب احا

 نان مافرطتسصالا زا ندا جو عاضتساالا راح البتول عامل

 | :مولربلل اصر نوف ان الرفومو موزلال ومنع ةرك ذو كلما

 ياا



 نسي ةارعيورطبدل فش اذرلمل ةناملاو تلا افنحخو اهسيعو امرشا
 متنه ولو مي تلا عدل ةقفنلا اهي ع تنصرف ابين طازه
 هتنئلاجةراال اريللاو تخلو عسل ريش مالئجال حس
 لزغملا دون تجرح عررلا تينزمل اسر مج ونباو بو رشد
 اذا قالب ثيل اخر لسع اج تزاعاذاوارنمعتحالا تدل
 نولاكرداق عوزلا ذو! فردجك الازد جورلا تين ىوشلا/مدعتتما
 تزخر ارطسيإلا زل اكحب روز حزع لنا ا نحال لوقو ار بج
 '.غيإءاولطاملإ اهلنا ءاسخسرالا ذل نوب تو ديب
 مزول جوز تسلا لمست ار ] تنجم هنعرلا ةرجاع تن ن:راباهنم

 ا رذاههلكعب عزاوي زخا ني يوصتمو اب ئاتممل از جبالردتكالا
 ولو مطالبا نورت جاحو تاؤرؤو تين ماسح الا رج طش زان
 بجارل ارق رس عورابو بيساو نمر اشيحالا تر ذال تح
 مالي لكلا الر زلا تن الوكغال اميعمابسل انضحالا نال ع
 هنبجاو هةنانكتال وصول ز اكول تجول كيلالوأز لويز عرط عّدحإولا
 رع جفرا يبر امس يمال اذؤسإل امامنا بوارلع
 "م رحاب اخ. ادرار اانب هدساألو ةننلار يعول
 اعلا عمدحإزلاوف خلاد دحين مل جزاع عوز راكلو نبا
 قلم ضايتكيعو نإ” لمرعنل مكدح لحما مس عازب زل يجو علا
 هنننلازاءزعيبانلا جزلاءانيا هعامزباشو لوصتلاداغدازكونالا
 اداعارد اف ظوكل ادب مورا اذرل ذل وسلا :راع رش كااذاريصول و

 تفعس ركأو أبمذ خسف النا :نيرجرل] ظاذايؤحفويالرلكو قتلا
 اايبلاو علا جرش غاشلاو اهرلدسوبنيمز راب هرذب محملا
 انيهاوبدىواخلا ترش هلاذو اصملا كن با وذو انباهما روج
 يللا زاةدولا »بخ انباو غم اًرعو عابعلا نئاو كرييظل ل رفاَلا

 شبابك. يؤونموملا هيمن اشل انكرعإنناءياعدت لوزا هزل كاذبا

 | تاق زغحلاس ككل فوزا العلوم ذوف غارنعد تنل

 ا 5 رن

 ٠ (ممدبااودوتسب عاشل ال او ارلعورعل ل تب لول اذالخلا ل الصشادتو هدلوتنلاو



 اا غرض اب امولعسرنوكب قاذنالا دعو : غلا رياك قاننالا مدع
 رافباوا تسلا زوريلازااجخيو تارسملا عرش وفا .شنلالعجرا كذا
 زؤييزجلا قوبالو ةطقنم تبيغا بياع زم ذا ناو 2زلاروضحدبع
 كازب عفر ان ناذنال عزل اال انسال أدلزل ازهرنكض ارداقوكما
 هللا ضنلا انجزالدفنبال ا عمملاذ هاضقر خا ضانالاضَملا
 ةبمفاشلا ذم فويل زيا عانس ديون نارا :اانكئالبن
 ينانيلهزيربز ضال وناشد عالو ناازرع تيياغل ايكو
 وزان بد نط ضاملا اهل وترا ءتارتسالإ ةللاوميو الأن
 ايو لرملا قت لامن زن زارج تيس ملصلا دز
 .ابدللك نان دنا تب زا«راسبتسالم عليا
 هل رشازاو اشف ايي اراجع ل ننل ارز ضعي ادوادسلاو
 اقوفو تارسوملا قش نوداسوربو ا هّيح يد تلاطملا ابين لاح
 درو! تنمو ارا آلا مسلمه ماماوتسو كاعللا فن
 ظلام دياي الفرق س يلو لص اهنال باع الامسمسر ارب
 )انتل كرات اورضتلاوسوريوعأل كلارا هنا تل
 واامردج تونر كنة لو 3 نزلو ربا رز ونا اع
 د ركون لعززاسدعبا م مدحلا راند ةنرزل اهئ
 اهتسست المصلاو لص ايي ام. موز دنس اذان مورو تانينغمل
 بالم! ترسل بف كلا اهتست تمل اك نوما
 ةداافمن ,اممدحا اًخالام م :ددؤفاهلغ رانج درت الورلك
 قلاووبالسلاز جال ضل «طستارتو صاب خيا نورا

 7 متل حيال ةقفنل اذارحردلورضدزا لولا وراتلا وبل ا فالكلا
 ف مددللبع عنج الع مغنلا قزف طولا ذا اعيش عالتم

 ذليل 0 أم الوزن ةمؤابب قنا يلع العير شلل دي و

 | "دل اتوب ننلابااهتسووزازمؤاب/اذاقخيوز خا دلع



 زم فيلو !اهبح ند ق عابر ءافتجلل اكول يلوا روبالو
 زد عقفنلايدزادؤلاو را دعب جلرلمآلاو اه ايزلاافوازاف

 ابو يبن اذا «, د دما تل ي6
 امافعمؤل ما عوز :اذازا وم هلا ناك

 . المدخل اهجيز 7 هيا ار
 الي تنلاقاتغساعيزملا زال مارنغ معو املا وزنخب لراشحالا
 متت ولالا اهدجيلونا مدت ورز صك ذو مولا سل
 2 دلتا ابد قت احا دمد الهلا ل ئشلالا
 ل رالاساكسو ا دموااورسوازج موز )نركز ايسوزو درتس زكي
 جرلولاماو ةردُ دملا تل اكئازك عاوزالا فالتخ ا قلتي الو وتل اوم

 عنج ؤوملاز ذاب تير ذات اكل نالؤج وبلا دآلاامتسننرمال
 وايضا ور يصلابمزقبملا طويل ذا ل ايؤببلات ايمن
 ل خيتي دكس ات ونل دراكولا طيز هيفا
 اع ان ارطلا غمزكل اننارضتيا هزل يجو ما مالاغتبب
 1 : بو هسانكينزلامفاعدزلل دالة حراما ةزلاو امج زادوع ىو

 معلا منمالوآذاتيتما بمس ماقلتي اهم الع
 زوجان 2101 دي وجلا ضدك ذلطط ورمل كبش مناك
 النيران تال عجستلاو ونجل رام الن ىكم بازل
 ”كالزيانحإ ويلاو اون ثلا نقع وطدو تعا لعام لوح دزم
 ”ةةل طوب ائلانجيزل ووتر شال 2 ةرانا يملا هن الوتس زافاتاقم

 56 هون 'وااماوطو ارز اندواهاندزا مت ةبباغساوا) لامك

 ال قاضنالل بيانلالاس عابيالو هيسلا]اَاَتي دال نجف الخرز اىاؤاام

 ”7ةيجوإ) ولالا انئؤلاوا عدوللوا بلصفملا سرا نتعروإل
 2 نت فرع ولا جدااا ازمة 3ئنر
 !/اةفكمو قفل ارطج ل بي اول رانا جورلا تار اهنعو
 هيسعم هذ رمز قرا يك لس



 دية وزلا ةماقابتقفسلا غوتال !ليباعل ا ةجوزل رف ودل عزطع نيب |

 هبئزال “نار يسالاب اكرم و بانل ا ىليتع ةتتشملا فان ااهطضإل بلا ْ

 تروا رقدص ديت م زانزل دحر اواينح ددخارذلامرد عضل |

 ةجوزلا تاق همآناجالام بضل اراد مرا نيا زرنا عأكتلا

 مللاقو بيافلا اعائغق فيا الواعتلاب رارزصياو بيانلا اعاضن
 مان بباغل مهر مزون نزال جاكتل|.رال ةقشسلابىاالا ضي

 اعبر زاوسواا زيرو ةرملاو اوازشكل انضر بزغراو اهتجتبش دف هني
 سرا 9مل اتم الام :قنب صتبال نال عا دود ابل اةجاشل
 رافال جواب تضف ريال الا ااا را
 ,روتنو دعا مقحئلاشفتل |رزركش ضر ينور اضل ال شاو ذخ الا
 مار لانو ريم ال كفالي مرتو
 دبا مرتح ل اضنلازاكف ايت اال بئر مرمارذشأب
 ...ارواز ناببج ىالطلا ةرزمطيكو ببال ارضك( روج لك اجي
 كارول قيؤنلاوأنبلاو وسل نك يعدم لنيل رتعمو
 لجزاانددعامالمإذ نوب ناكتلا زالؤوهلا ماكاو ةتننلا
 دادس مرا كرا شحال ؛زحةتسنلا داو سانا اتاورظلا
 هناا ثرلولا اعل بجاو ةدول اذارلولاومو قاتل اب دوصفمرك ١

 هتنئلا كالي اكيممل وول ال ءامجلإ كسل اي :اياننيلو
 ةنئلااو لوال اما وورلا سل|ببقتو هورمل) يعمل نيزنلاو تلا نمل
 ويلان ماع نكمجاو تردين ل لامالو اَتيطذ انش لامن
 نوار اذلاكتامصن حبا ررش اكلم لذ داذلا ماو
 دادلاب تيت فز مل تبرعت الة لذلا هنتممرارتراب قفنلاا
 فالو ىنب عجرم ير رالاو ىكملاو رمل امئؤخالوتالثلا
 اقننلا بجو دجازر نمو ةفنشل الف كال نكملاو دوبل
 دلدارترالاكر اةجوزو بوبا تشل ارو دعا رتل ماسالا قت
 سرئوسلو هز دولوملا لغو لون مش بال رطل مهنا
 ا او خي ؤصروكل اورتن ]خم دونمؤلعتس اولا وبل ولولا



 الذ اضن دهرا زب رداع رام عر اينغ
 أتم اراهعل ل طازكوزجاعومئلضلا نانا مارك نبال فاذا
 ناذرمل عج رلا ا وف اخزطعرولل اعز مزن طقس الف
 اهضلارالوالاو يورلا تنين وااججزالا عاق اوازج اخي مؤ ممر هاذا
 مالعروتشلاو السلا فاوفلتخاو كقنل ا امغش الفرو ملب تزتلا نال
 لازال وصال نايرمرذو ةماطتلا وسب خاتفرصل ]يود تن كك ترمدزم
 اهريشفؤ اذورتم ارنرل اذ امرجاصو (تلوتلث زاوبالامانارجؤ رادجاو
 قحؤر تزن را ذاا معو واعاجاذااهرعطب زاب ملاك مالم ع متبل
 اكيزاهلانحةنننلا يجو ترانا اهل ام]بلرب نيزاكل اسدبالا
 املا ابل /مزالذ كالي ردحالا امأو ناو ايداع 2
 ايينعااون اكول ممال بروش ارمله هعدنعإلا اني مخانس

 ثؤيرومامرلولاو هدي مندل ركعات اوملامطسزشنن أمس

 ا هلا وسو اولا رهاظ مت : انا اوررلزلا مي ل

 لما داي كو تلح لشن رلرلا دكا
 ان قاما نالنخأ عمداتنعساالاذهامرل تن ازيرا هنانال اكمل

 هبا تبارنرل ا هر :ةرإ )بولا يؤمتسو كراونل
 نئلاواو تنب داوقورانمصد امس ثرال أذا ا تل

 لدول اهرلاكوررمدل تنلاالول شالو الل لك درا را عال وزع
 و يبد ألذ لد وزلاو وصال خزوطعرم
 :#رانلا رودرا تنباعيلوالاقررمو تخالاو تنبلاطعامرفداصنل
 0 ريض والنوم ماك هوما .جرزلاخالع جالا قدرصو يحاك
 أ اوبل لاح ضاوي ناله
 ,نيبرلا زلال ةلصل ارا جوائاو مه خام متجمعين اكل

 واعر لانو مو دوك لصانلاو ةديعبل ارنود بجاد
 يفك( |نسوول هلا يالا غدير دومس اجا تافذو كد ذم
 . مدين نو ذوصالا ةينعلكروم خل ل هاك اعمض ةرورشم
 ل محاح هلياولاو دامرلاو تونالوزصتا 5 تالا تادل مدبال مبدل 5



 ءلدنم تراب و بسا كريو فالحب بكب يشكل يرد افلا |
 مكي راد كذطغم ترالالحو توق زاذحا رمت اور دناإج
 ذة اذبال كاننالالعو از يجو نعلاب زلال نرمي _ىنموصرلا لع
 ل لعاذدل اهيبوزع ابل يزلا بالا ةلابلاسبلا تضْفف
 هنشنلا]كءاورل هاظرورارتملا انهزعاممل كلا زال رش مل ارعر
 :دكيمي :سدلاوأإعارتو سموسلو ئؤرزر دولوملااعو نتي اوشاالا دعا

 تنزف كوتا هلر تو قمن لو نبلح زف رحاو در ةرما
 تكابر ضو يو بلد خالا خخاهسساخ ان نراك 07مل عشا رسوم
 محن رز يزرتيبز دسهشير فدا مل تحال لغاسفو بال
 مايال ذل ثمل نركز ةقيسحأل ورع وكي لزب مالا ل
 اداوم مارت ]اخ لميوشلا متنقل ل اروع 3 ٌيلاريبآلا

 هنالك باولاوبارافاائلل ضال نو ملا :رئاتوبب زاركياذا 301غ
 ذاب اثر ورا 1[ بفن عتنللا نيكنذ لكل يلع
 2 دولا عدا ثاوتلا ميدل اوداشخاو اولا مسببا
 نم بجانك انوا تجورل اال م من ايل قش ماما |عالز حملا
 انلاواكنلا الخ هللا, اال روس ]مص يس ذو جاطتلادتس
 اهنوافووماينرلالاممحاصو جتاوتل لوصالاو هيرغيؤولاالو
 /وللءاكيربالاكاددجو دادجالاو نيرو ةذملاجب ميسا لعيدلا
 ةانككل,ةلزذلا مامايباناننالغيازلالو ييمريوبا اننا اعيلملا
 متل ماهيب انت دونل ميررعرزنلا اهنسكل لو حصل انبعب
 اذ مزيبوانراد وينال الك يال اذملو جيلا يك لنا سلا
 هلا: يزن كوكلأب يتم هل زل قف هرزج ئوزلانال ولو مهم
 انتاتينؤح قيلازجانينانالفلولانل ماثملاو الز عاناتحا ميديف
 ةراتهوأ تارهزكبالا هيب ياطير ومب را هيض زل دلذلااناقرماك
 كولا ذل | هرلولام.دطفنهلل لو ل نال تقشنل عيب !زويجيرا نقتل
 نلت نزع اهلل زيا وتنملا عيب تقني وفول طواللاذ كذ

 2 ذايامرل اجرا نالوا فنب ةظضحتانالدّسملا نكركالو



 كا رسبقتلل مزلبلاروب اهنا نسلالاحيؤرتاؤالصا مل
 ”9نمافتس الذ قشور قهر جول ير اذودلا
 ريعازب نشل غر ١ اهرع هر نبال ال لعالارا ندإ بباطعيبالا مس

 عولبلاباهعاطمن المل ااالذ|رلظلاوسو لكتلة رج الذ امررذحو جيلا
 انتمابكجوو ةفننل وس دز ميملانكبالو ةررثعحزاهاككتيالا زو
 نبا تيطلا حبلا لا ذالاتبزاوببو لاكش !هون ليلا ارز اق نوم
 ]كذنعسرلاروااممدنشةقننلاب يسال مناملافاعاما ند بالو
 .يالو ا تنحل عل ااه رتدحا تم دوم نر مرال لص اراك اللذا

 زوجا ذو نيكرم عليالو ظنحل كمن لوشنملا بز ناقل اوافنل
 ترانا نوار يازع ذأماو ك[ كن نافلا
 ناك او والك انفتلا جانب نا 0 نيدلاب عيبلا زم

 تروم ةورو شم نأ | واعز ضرلرورطلا طلاكوماز يزل هلاو
 مساند كر دالوتنمل ميب و نالالاماظنخ: البال رااولات

 ايلاؤعبف قننلاوبو ةجنرلاذ لوتنملا عاباذ او مسفر جدال
 فالدين ننملازجارفورلا يرزج هنا جمالك انلنالق

 ايتن يبا زاجب نم تناكول مل ازا اعوملا 2 ناننالا م

 تتارج كابل ظفاملا لج يل اراوج ركب ان لال نالوا از
 فنار وزوحب 0 '1تنسلا|جالز وك كاوتنملا ويب 4 !/مالكزوسزاذ فننلا

 م ناجازانملا مدار ادرنتسرإل ذوادإل ارك الطوولل نوجإبلرب

 لوفامأو تقننر اهابأ بالا فرعزاجم دقننلار نجا ما طح عبو ظنا
 ولم نول هين تام اّراتؤر عام طحتزطابذ لاني ز اكول لعل ئازغ
 القالا قشن والحب زري الباذل ا عافنتملاواًنضنللا لارج ياتو
 هنو الانبا لامر ادامملا ويت لو زيشلا نوجا رج عنج
 راقبقالزنربكاس ننال زنملا لاهوت ندع
 17 هيسراضبا روجر ضتنبومو ثيدطلا_ ساما لا ةيكمذ ا ٌوح ضب

 هلرفررلا سيزور ركيل رجيم يمل زاوجيارسنانلذ فشلا
 طغموولااايَتبْؤَل نبال دوسرض لذ الزمو هس الاكس فما جو



 الام نالخب جالوو ةبانااإب نيخ] ام اقرست رض انما وت
 ملغ لالا الأم ازمات لقب الرارزسإلاآل ذم هنالكفلا وما
 اتلفاشنتلا لملعرجاو اممنش زال قفنلايضزاماذاامرفنا
 رمد مو بر ازلاو عوؤل اول وصالا زود جوارب قمن ضفامممح
 تضم زان :ج اهل متعب تم قس دل تطمتس اهب عملا صنم

 م” صفانا ىاتلا, مل جوز مكلاذاماو جاد تنددناةرللا| .
 نيج از لو راك جالا ل ,لصكملا نجا ةدملل تامتستمال
 لا واوصدل ار ااونادتلا ارا لضم امي انهت ادوصخج طقسا الذ
 انااا ندم ارتد ىفاقل امل نذاراضانلا دذأب باقل
 اتلاف جوزلا فن ارز الاىشب |مةقشش منش ال

 لول هد يس اج ١
 م دكولمملا وأ تيك فيشر اولا ونص انفاق

 عسب قاذلا /ساموملاو !مايعر دي مناور ا ]او فنزعونن اد
 8 ين عيبلا اسال ذاع بارا ورجل ياا
 لك املا رعب زتحأو ير ارم اركان كرا الع
 عد ربلارا 3 اهريعاعقننب ]جدام ازيا ذاويزلاكذاذ
 ةالافرابلكا ]اح بككزوتب اواو وادوات اوس:
 بصب كحارس خمرا ضلال ار انعم
 يللا 17 رضراذلم اهل اطغر بلع تف ارب غشا
 يسئ واديبلا اطبم ناسيا.

 املا زاتعرأالا .مالياشالو غاتلا كل نييلأم اننا عسي

 [ ا تعيصمتا.
 ' ف قننلارملا 2 عدول يرن زن عورتا مل ذفزؤز ربع
 فتور وش نب اهمال لولاك

 بلانك سة نالها
 وق تاشااعرشسو انلطم رتل ااا ةفلؤ اتحالاو يعالج



 ىلعررابخالا قمنلا اعارر أن تابالول و نالها لبا قتلا رمل
 ىكحفعضوبب ىزلا كلم ايزسانلطمالٍف يامي الا ضرتلا فو

 2/01 ارو ار جمل ريبونبتحومض وزن زوري اكلصعكلا, نيت نوفل

 ميبلا وزمذردهل ل و يرغ) دججطع اجر لكم نركتربتم يؤ انكم
 ةايسو تعدل ةوتل اانا هزمو ةمزل اكولمث ؟لمإدج امينا ثبرلاو

 كم :اوٌككيال كرام زال انعالا راهن يتلا كسر قمم

 7 نونيإل الذل ؤالا اما مل !اناعرا نلكمريملا لاقل اتعالو
 نإ نجي زونرإت ناو دقنعاولابل الئاعلالانول انبرلو ثمتلا

 انيرلو ماطلع الو ةاذلااامأو ) نؤانم اجا فمتل !هد انيك لو تلا زا

 دالارضحلا نزلا داخل از ير هلابإمو ,راطرلاركبال
 انالووبضزرا نيكو هدو ار نزإل اش لول الهأ موك امس

 زبور انا ناضل رو مدن كياايضزتعال مايل اقل ناوتطسا

 نين درو ط شكك زا ورعد ل اوتبزاكتدككاىل اتفاضإب زاكول و ئاتعالا

 الوتس اك ذاتحلاعزطر [كصت نالطلا هلم نسرذو ككساذا
 دار ملا و هزمتش اذا ورشم انااا سالب ينؤلعتم اعرشواعضو
 اواو ينتخإرأت كتررحرزررعرا ز نس راوبعا امد 6 ونالفف هانم

 ةاميثلالمالرب ايلا يرتد ارسو كالاوؤنلارع تصادر
 اظل نالوا! راكالوءاسواوسيرالراراممركازافونسب كلانملا دريد

 تناليوتميزدلاازهآلا وبدي الدرولافووشلا باس دحاكتئملولا |
 اهفذ ّيِهرشلا تافصتلا فاشن المحرم ال افنلزاذ ٌقَتعِاراإملا
 ردت ئاولا هامش زاذاووكو ويسلا)قالطلاو م امتلاك حاحا

 ”نئهارمغاذوطووشلا ترش ميتسسالا لجوالو تحاوزاكإلا
 زاهالل نار قدصسلا حرا !بفككتورالات زافاجالاا نس
 اوتيكز اكةاهشنا ككي وصي هاينز اذ لادلا هفهملا لاول
 هدام قشلال نيس اداب ةبمتسو باتسا ذل ومولاثكذل

 دانا! وكارا اءاسد سبر[ جشلامومر ةكيملعالا |
 ريسبث) بلت ارو ملز ل قتعوابب لرانو داراباثس اب كعو لا مستو | ٠



 .ني+ هجوم +

 داومباعزلع يار

 قنوت اذ ميرال زلت لوسي هاذ بنل اكن اًيتصالاو[ ظ

 كيوراربإ رعبا ةمزعوح كسر ازك و صإلا' راب
 طارئ دبل زير عم امافانالاوزه زان نمالا للا كتر
 2اسو "لوب كذؤ مغبا مروخكو دلل اهوصعل عا ذسرجإل ذاضاز و

 توات كا[ بيو «دبل لوجو نهرب لا دي اذار نذل
 قاتعدل ا لولآوبلو تيلاو عيبادبمار ال ]

 اعافازكامبمل امو ماركو انرلو ملا نكوانعا يو نن ويبدال
 كيلعل كن]كلامحال واه !:ازاكز

 ءاشنلا وو لركأأل كبس

 زادبمل اقول وق ؤان وتلا هتاكتتكأل 1
 كا الزب: زال وزرأو وتميال اجل دال غدثين كامرا كن

 هج

 م

4 

 زوو كاد ناسا هلا قبال 1
 لك يسملخأ زرعت إنتل طال ازا سي زاتعا ننبَك

 املا قداطنإب تكا اذوب نئاط ساو كتلطسبال /يسيل>
 ةتخاركمءلازأ /نالا نيم ازاي كسل وشل !انزلب هع
 0 0 ايانكباإلو 52
 اودربليو قأإو تايون ابز زون ف نسا يوونجا بوت
 زاك ننس اهي ؤصوب هادانزانلد انما لضخ رعاك ءارنلا ال
 يحلل ماعال زار ان اندكك | راو ىصولادكل اي زاك
 1 املس ونال تلاهزاذخوال أ نهر هزتازلا
 1 ,!ئنسز طن سيت ايلا ىكراالاق 2 رس زاطلنا زال وبرأو

 الل نبت بر طل !سمااسسالأو مسيل ادرار وركؤيو ب
 ا ازبناز كا ويرافق رؤمنرلا ركع ئجاللاق هنكلسف
 ' انرعافطو دامس 2 ةل/دللعتسافلل الل[ ستالوتب

 اسمر كازا هلا اذاآم فالك نيس الن نزل ريل | وف

 يلا 'ل! اضن ةزنسلا كشومو ةَسفلدللا ةرارأ زمن انا نلا

 اماروناشلاو ىمامال أفالخببفو عونبلا يزال ا نيل توب دايت
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 اساواسالا نور |هرولوم و بنل الوهيب شل نبا تانغ
 لالا ركك ا ةلاناووجسنلاةملقحل ريتا زداذ
 مثيخد :ءارزبل اعلم ىيتحار انكم واهو كا ةرزبل انزال
 ديسللإناهلزالعئازرل البلدي كر طتسمو هدولو مسي فون لوزلا نا
 روك ليرعاب بوازو رول بش تا اننا 'ناتاهرلو

 ل لرب انا لجل لو ١اهنم مراقلرمضضلان مالو عانت

 راأبيلجبس تيجو وف ضال انطوو يلزم سؤ ذأسا
 م!يبوؤ لو ذاكلا لاق ااسالانار غادرت مر ليل رادرنإب وأخ

 الواي 1 اهو كاكا لمنع لولاة لاو اومو |ابيِلج وكي

 ء”تانرذادلحز اا ذا عمي انا الجون انك الا تفنلالا

 ا لاسفل هرلوعطنلا كان زامكزا اتا كرانمسو
 بادن تمالوأ شب از هدسل)اقولو نارا غانسمدل

 ل سيشل رانا ءال عاجلا ئتس الز ضو نالفازباعوب
 نيطرغأو ارا نهلرت لرمي نال عذرا اهل ارجو درب اكو اان

 ةردالادجو اذ نه ءاورلا اماظلأذ بقتعال نحاانهإل ةيحوانها داكر اجا

 9 نر زوكتن لدلك الب قنعلا ىتبججوماتناك كيا ختومال أو أ
 سل ال نركمألابم) ةوخال نال سس اوركذاالإ نائبا عفش امر

 از نركز طساول ا نسب صد للص ةلو| نزع ةلصعل إل مالو

 مازيركر نن لونه نكرج كاز لكك حدا بهم
 -ىنباورلا نالت ارا طومملا كامل ادرك ص

 5 انملاقواريقم هركراز |اتانؤاانهلات زل اتلطم عكذاغا لات
 ايل مخ الا ايو اردو كرس ةخالانلطسزالد در الب قصيت والامل |
 تيتو دااتاذ حكرركتال كلر ملاو ةوخانونموملا عا كتلك
 قلل ىو ياضمرو_بسن هوب هكرتم شيا هونبل الفن اذدإللا
 تعنماازاؤ نول روطبالز املا انا اتوب ارض ءلوق قالطا-

 0 6 ةللنر م او د ب يعن هيا

 اا 0 رض .

1 



 سن كال دلما كجم ال "ليس اوبال نسل اديب ال
 تير رران رطب طرلولا ءاع دزصالا م2 عراذإو يلمح دال وف نم
 اهرب نادل ززجدلانسخعتس اتا كرجل اذ دسو اصر داو نحط يلقلا
 ”يئزصال ور لا ندر مراز فصوميوؤن ارنا ادام مدحا اكول
 /ةزكؤمانولطلوانر بوطافنللاورتويزنم حصرا ذكسزمال نللع
 كانافاكوا اهس ك/املازامانا امجبت الو نيؤي اتناول نمط
 ؛نقاككمارمل الطلع تاكا اخارتشا ذل ناخاو ةلدلا موملمداسدلا
 وتكرار[ راىديدصر ولو نردقل دنع دز اوؤاتعالالع
 مرا ففنلا اتشف درولاوجْو لمذا ككلارزعامريلع بول اون:
 دوجرا وسمي ضيا حاف معمل [/طسلاو )نقلا هدب كساطيزاطع

 | لشككالف ةراززوالاافندل اذ: تلا ؤصوو لحل سنرؤا حالا هد ش
 فوك غتضن ذر اصاخ تسلل كباب هددل يرجالا ةقشسلا
 | لساؤ هرورصل هيج امردانعاران زر كسر 1 ىكبوسعاوأ هنصالا
 ١ اني مدمني لكون ماندي قطط ةشسالوز خبل ذاضم

 'وطخواضأو كك را ابلاوؤاتملاوزداطلاو ملا دجيرمازعو
 ٌولاطتافرارل ا تلخدزالاقزاباع لاو ادبوراو ملا هتخونعلا عا 1!
 هاون اوالسابلا عجي طم رسروكذللو فايا ٠

 ناتحالافورؤسملا زمر طوز خلا ءذاضالا ب دوز رو ويبلاكلعا ٠"
 ضن معرس تراوانا فوباغاؤتحالاتتور ابنا
 الا نانعاب سين مخلز اموت تكة وطلال عبالي ريم فادالا ٍ

 يارا ونعدع ثرلوز[طماح هو متتعازاناتلطمايلاهت | "
 الذ : 07 3 خلوا تاور بزل د ربؤ مد تتح او 'والز جاو وشب
 ظ ”يع لعذر انمموتاكولاط زل دارج كدالامتبغتس ظ

 نشا وسام

 ا ةدجوس جدل ماكل عرعلرر املاك لامك مارش | ايو
 ا 2 001 1

 : ا



 اال ميو لا

 قيزررب تعش رطبا موسوس زخم علاإلاو ثح

 1 وعام رازاانبر 6 م
 وعالي زنعارالاقفيجنلا فيما عامها
 قشبونمب لوادر | خال اهةسح دوب ترلوازا ]رو ضي او متت
 بز زلءالكر زك |ةلسمن وجا عل صخر ذو ]معصوم
 ظ ف دل الوملا زارها 2 اذال ترلوزايزب اونو ٠
 ْ تسيل ذرإو 'ءادسمةزعنلا قوزالا ناسا موسي لل: أ

 0 لا يس روي عقورأو يئاومقْب ا طومإلاربا ةؤاوزننشب لو وينر لا
 دماج الوعر هدييدلوتعأ اركض اونسسزكالل ترلو ماب

 | 555 از ايتها نان 0( ذكي ف ريطخ ؟ًءاكو ْ
 ظ رابلا :فاشالا مدل ازوضقماهداتئالدو كذا دمها 3و مخ ظ
 د هلاوزيرعلل لسا بلا مهيرإرلا ضير ملزامشبالا
 | كبل ارش ت ايهم. اذ سل ظ
 5 !امرني زل ايران زكر ثول اراك بع ىيبو يب :لزاشم تناثرت

 ّ نقرا) تنسا ضبيان لزج هدابعرغعبع تل ككل زاالزلاوم
 زينا ككل فذاللاطسانلازتياعتلا
 ”كك1جإل هاخال اروبالا ككل القلاب صتنؤما لأ رخام دوف

 ك]لأ اكس ارزيربادقرلاودال طز يلورادتو ويشكل د
 هذ ةرروصادمتؤرلا لوزيو حذار صقككملوزي وتل واقزلال
 | قرف تاكنلو داون |ماورقلاذ ام خب فول اكدت اهيلاقونحزع
 يكاد ةعانزجيال ةجضانرنول' مار ورا وينر يالها كك
 صدأن كلبو ةرانكلاؤبداتخازتطسا ينم ا هناو زا ككاو
 0 هولا لوف رك زضربالو ونار تع فزح
 اكن ل نرل للع ءاجلاب باكو داواوزيسل اهكقق
 ظ | انيلارلو بناتي ازلو اهن اجينج را قنم نالوا ب اجتزمف ايام
 امج نوضعلااصننالا]ن ”داواهفربو نري صا نس علل دلدر

 _ اهيظوسلاو يبا ؤئطربو اهيا ةنامينواللززبوؤفتب حمد



 مالا إهرتعي جرا مابه اهنامت اريام
 ذولا يواتهالاو حلا يرانا ناز
 ةياهيب سلاف اهبترأول اوتو نزلا ورلد زكام تن م اذان

 انةراولا نواح عيت ءا امر كمايجتر متل رودرا ولنا
 وم ايو دكلا ذيل

 ٠ ٠ :الرؤلا نا ىالخت اهريددولم اهات الأم اعبأ 5 ٠
 للأول بكيت جدزلا نر كاملا رناج جرف اضرامننز اهدب

 اليا لع ةاايكتوا ابارك خاذع تالزتاوررزلا نا
 زم روك ما ياو هاب نلذوالا يزف اهم تدر لوف
 ليج امسقر لالا طور ؛يلخنلو ْنرحْأَمأ دام سلول
 : أش اردبصالا جلاب اعتاعلذ يلامس
 ثني نولوتي كيجوف اشد ذأ راوربعرمميومعأأ

 ننال عقرالاوز بيتل نانع ازازالل ل صاعدالأ
 نحال مهب جيمدنعو ومدنب دكلا زك تبتر قباب بجرال
 اهو ورلاوبنزلااهدزم لاب ابناهأو ديكح فويل ونملا دبش
 وامها زعلولممل ا نلت مزلالاو نانعالا انف ناغنالا_زايزجبال
 + دوال اناتعارفمسلا قاتعاب تنيزااتان ع انا د دالولا
 معو لول ايلول لك مزلي ىلوالا رام اخو ضمد شب واش

 0 وعمل
 ازاوا كككأ ةل زاد ىتسلا ابنا قاتعالاز دورت مدع
 “7 الو نرلاوولاوبكزلا هيثم كازابؤترلا تاشاال ءارنبا
 ةيالو ىرعتيال قمتوبامإكو فمتواتعالا 3ك دوور مدع
 لخزان تلالوو ككل قحو ةحوبلامإع يمنا الهو فرعنا
 نلعنو قتملاوبو فمر ما ةولمتيزكك ءاجالا زم كاكاو كلا
 اورو نب نات ثرؤر دف ةولصل ازاوحكم بزب متلتسإال ب
 0 نايم ساو]لا الهؤ معلا و اممم انه

 ذهاامالا اعدراوناراكذيلمف يَا

 يام



 هج نعوزدنلا نئروصتبو ند قانعالا ؟واطسؤترلاناب(تملا |

 نيوتوزتملا وارسل هدن عزل راع مونلا كرا وب نسلاحاصأ

 الرز وداذ مايلزم نكيكعول نب ام نسكن وح اعرونملاا دولارا
 رز ونملا انا نانىالا بتم ل ران دبلافم نبدؤووتلا
 ار باخ ركوب زهد فنا ما نيا زواولاق اك نعش ةرقرم
 ١ 2ؤسلزلا تما انانررئلاو دونلاقلاخرورقموب امازرشبلا
 ”1ا ءراحلا ةاعملا بواو ةرورتملا هزعاقل اوم الانا امرنا
 كابل /مكب ناب كمل لاناب يقينا ةونل انا امردحا نا انهم
 2قلجل ككاو ربطنو ةرئل ديو لع فتي كمل ال ازادبعلا»
 0 هتل]ورسل عيت بودرعل اروزةم)ؤالاز أذ املا
 عندشور رثئاملبل زون عزب ازييزهاطوهو كك كانا
 ' ايدل زا الل قيزابن لالا ماروكو ارو. مل اراعشالا ضبا
 بلا, نلوم: كفل اكدر لع ةلووضزاذ عشلاةوملا ازثا
 اخ دانا امار اريلع برتر الطب ىرؤملا نيج ئلاطبازاؤ ئبتح

 يرحل ءانيسزح كر (نركئ انعالا اعواطموسلا ني خدر زالانب
 ناوي راج ا انهم ب تؤ نمملا نكمل نر مدا زك انس
 الدكتوراة لك لذ ةرسكا 241 ديمؤ لا واس
 اماوادندكذ ماسي الذان مدل ائملل اعياطس دوك, خدر نادك لذ
 . قضل زج ملكنبال ككل از | رز اعاني وس مواد كانا
 لان دسم اهنا اذا اذ دكدامال زير وز اودعك ادق إب
 وانت اخ اكاديا نكرؤبو دبلاركمومدمرلا نكح ا ممل
 3 اوبتؤتلاراؤازتكي بانل اوسخ اذربواولت كلا ةلنملا

 | ىانعالاهعونمل زا ملزما يزول ازاكازنس راه اتعال ازال

 درب! :لنل اصيعخت لون ازد سهلاؤلو كمل رزو اعتب بكد
 بوب لوداو نايل اوال فدو اين اسوونسنل !ة2ؤانعالا
 منزلنا اردن اف ضب زمر كمل اوعي رزؤمو ككاو لمل
 لإ ءان يزل مدعو انعالازيزلطت ١ ودعلا اوي اديمج اضرتشت
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 0-0 امس ل عجوز
 الار اعرمتن ادرك هدرالا ام لرجال خ دنت اهلا:
 هانا مخ ني ضمد د61 ام ايو تكلا توشمونرغسبلل

 ءانكالربل دداو الالي كنان منان عألإ !
 رجم 5 سالما قسسرالو عسسل

 قرا دبل دل زن اذاغعب اوم اميل نار
 ناظم انيس اب تككافداخجبجضل ]الفرن
 'ىجب لعل أ ماس .طموتم ؛لاحؤالطل اواننل ربل

 1 دقاق وزمن ةردام زم صدرل و تلول تح دنع غم دال
 زم مصحح تع ا داليدإل لمد الاب لكم دنا حاسم
 اوائسدللو اق انحال طك نلف نبع بو ديب مكرم ىولحلا
 رسوم نواز هاا شل دعو رانا
 اهسندلو 'قاسعالا كيرشل ارسم: :ايرلوزتالا ند عشب: :

 هئالدسل العرض اعرا تاغفلاوتسلا شيول ذاكر 7
 الآلاو نسما انكق اهلل نكاسنا زاك ذو دلك اهم

 كح تصنومو لامر وتود كيرلا لير راح انيفلابركم ذيج راكومملا

 انيتايسزللا ان زيماممزحاتا يسمو ناريس املدسمل

 نيرصعمازاكزإو يع ناعسنالز ريمكس ناكر اممدنغل عضاذ

 املا كنونعو )الور ف انعأولطا سيم وضل نبا هزم
 حاسبك نجا ااعةدنتكلذ 00 كاع



 سلا عفاش يجون عاب دزاذ ايفل يمنا ٠

 ٠ ئل نؤدسرع١

 ]0ةربتيامتاس امس ا هصن, املو لور لع الابالله
 كرين اهداسلاو ميضنوب للا بلاهصنلار تل زون نيكرتل | مدحأو
 انككريشارغيارلا زالؤز دراج اقرأ ربع وتعألو امري صن
 دحار قشبلالال الخد دال رض نار نزشرب زازا ذو
 كم هلال نت دلو جن لضتماو وشل .لعرنملارال نيبال

 5007 تيار صئامروحالازشلاوا تيصروا توا زل بام دحا

 | يطا راكد سلربزل ازا. نصت[ ريع نعز اهتعولعو أن
 2 اوسدرولا ك/ةزآ رمش | يحك صنذ كزصن
 ل ئلرالا نينتروصلا تالا دمج, ا تصحو عه

 وضل ادوحول كل اتلاةنلاهلأ صح مأكراتعا هل مدو بيرم
 الع اسر الام رع فرعتلا مادونال مانع فجلو

 ٍ ر!اروصلاف هكرخارمجرلا زا رار هربا

 دبعاهلو تئامؤائمأ نروصر. امك سوم تروا ذايالإ 9

 :/يرعو ضن نبا ونمدإلا ف ثيرن حالأو 0 اجر سوس

 تعال تونؤبالالمتخ االلرمز ذر لاق اننا اهجاتمح

 ناالااتا | ينل دم يملا لاو كرش ركبلاذ اواوستوأ

 ذ زال يزف كابن ص رض تيرا غن الا قو انحلال ا
 معضراو ررولا علرشعم زاير كلا ار وسز از ادزانعإعلا

 5 طمفصن جاور ارامزعينركول رجلا فجوال 9

 نازل تل سونا اد ذال الإ نجالاو انقسم
 الابدان هدنعيشلابرلحال نيذ

 ١ك 0000 :التجيرصارلا رخال زيذارالالوم :
 داك يل ممرموخلل اعصنلابا ةرلتش اأو

 - ا ميجم ,تكادحا يااا يعيش صا دؤإب
 الارجل زالارإةتالول آت3مقلت دتسمروْ ريكو دمملالعتقارتمم

 ريتكاشل ادارافتكاس ثلاثلا او نابوم اجور قتغا م



 يرعب :نيررلاو قسملانودرندم زغير كاس اضل ا سدلاو
 مانادرعلا نراهن ضوزل نرفض الاربش كلذ
 درللو مشروم ضمت كاستلا:لنالاثم | انيئد هييزطعو عبس
 تتلف اس ايفل ادي نذر دلل ا دشرال كعو سوست زغب
 هدرا ةفلغافقأو كانعالاب نالنلاز لو عش نميشلت
 كيت سملاموال لضخ لدتس اهةلثورنع نا ورقم يشل
 ادركت عمتكاسلا تيضن املا ةمستلا ضيا امتفدتسلا
 ضير جلي زعتر لا نملاالاقو عداد عانس ابار جلا
 الخ اسلوب نلتجالفركم زطنال اًممسوا :اداركم

 مهد ن»

 ةنلابوتمبش اهرلوت الع ناقل بن تنور ضدمل لال
 ايلمو بم عفنشم يت ةكولمتا تدل همي اهلل ذو دوم 1
 كلم اكلاذولازبرلو درا تيوس نك امارتلو ةراجبأو
 الا لكال ةالكك1ليل دول حاس اودارلامالغشاانكيل

 ٠ دنا د ككل اهجو حاثلا ىيعتفؤسنملوألاو يعل اككبوا 00
 ةتتلاو لالا رغلومدالاو ولما ازاهتتلاو ِلاملا 0

 كن هي... (لزلو ماتهسا نااار ربرملاعوتنل ا قانبإل لوجو
 ب هأور اهرلواهمتعا ملدا عررت مالو مئنلا ”اوووس

 "9< | غدقاتت نكارعتنلا)اوز رج ضستمو فر ارلاو جام أ
 جيس دراو*اءااقأ مادإلعوف وبفزت) ملل ةدادارع
 وزو ل زياعمالل دما ءاور هدحتن لور ذو نيربدنةقنعم ريف
 دارتشم دولز اح هرلو مارا هقتع ا زعزضبالاف تبتذ عملا
 يش محي نال اذ هاعداذارلو ترلو زل ريغ بو فب
 اهموتإع ءانيزخي ام مرذعو امو ملعلع ءانب هوارنع



 يهتف دة ويم خرلا زو تياذ سد م/م وذل .

 تاثر اترأو اك 5 ا ْ
 لحم متددقتعو نيدو 2 دلع نزلة اكوصوز تان نأ

 ةمنتلةرائلاو مراخلل نييريادل والا تاويل يكول
 امزتبب فصول خارلاو تانل اهييرا غانا كالا د
 قسوزلاءصتلااتاامو ني ؤأششل خلا زلازل

 دوب هد ونواؤمو خانلانضتلا اضاامنؤللوالا 3
 -قاا اهيالا انه زال دع هلينموتمف ]غل ااماو كابراةثلا

 :نالوزب انهوام نبض ميال خامل ]عجز اتباتللم وبلا 14

 نصت سن حار اذ عناماو تباثل اصتخىنمنل اوتعم الل
 ةيواض ديلا وانيق اورو نيلوتلاذهن دو
 هنتر ارا فطشو تتملكدو تلقلا نجلا عيبا زا

 اوجلاد رولا خا زكر عرج لوا هرنع بت ىنصدو تشو
 انباغممب رب كلم نرولازك موريس اكول لن كا ناةرككاك
 بن بالسودستاو :ااتيوانصوامزعوا

 "يروون عزب نحيف فن اهنصنل اعمر عا خارل ا وعم
 | قولت تانلاوجو يمرس مراذل وحس ا اونج ىزرا

 ال دسسلاملا تن لمه رس عشملاا سينغ لش سيم غزخارلا
 امس تن اص اذاو كل ا اهذاننز حو نيمورم)قونولا

 لاوريشعوارخال املا ميتاتلمو امل ! يبس هير نعي لاما تن
 موتو سلوك 106/إك رونق دمع ميثرعا "ل
 ولان م وبراف سو نلت داغلاريوتسدو تؤ يو امرشخارلا
 دجتدنعو :انلثلاو ثلثلا (ةنلكر لعبا ناسا (اهرعو تمس
 يبس نت ل يعجبو تم ورنعيوتتعلا (همسرابو موضواخارل اخ
 يون الث تباغللزوسبف نع تبناغلاملا هيمو نشا رضا

 مجال ئيرالا رامات بازل ١كيرار ازا ها اعملو تأ :طتلثلاو



 انعيزاندو بسلا لومتن ييرا] فاو لون عجبفكة لومدالا

 عير يفصن واعجبالضالثس ةروصتيال ممالك يؤ ع
 :(ركنلطولو ملا ىضلولهبإا بولا هوتوؤانيالانه
 تقرزرو شيرت اغا حليو تججورم برامتسإولا لس

 لاقل نزرتاطن ا كاطع ورمي فل نارام
 هج انلل يبان صنم هرحاو معتصم طتسيل والا جول نروكذللا
 لامس داذلا باجإلا ف ةدلوإيممجرطتض تبالاو
 هنلذ طقسفرؤلاهدحاو]ما نا“ دخلو تاقلا هبا فضتم
 لئلا تنوؤانعاو لخادم انوي اجيال باذن
 دصااف نونيبا ابجرملوألا- .اكيالازوكملوطلا]مْيْدالطلا +

 لانا انص وعين داخل لجبال داهقسالذ قالا جلا
 .طرفزلاط اكيدعا بتل مهلل قاد زجميتلطإي تكاد
 عيملإنالذ دلل انا ىرنلا رضوا لاراب هرم تت امو |اهيدحا
 0 ةلنال ضو ولولا ل عضو رتع
 ةيامركم ةوطملا,ااعابل دليلا ذ رولا اشضتنادمبو لال اما
 . اك ماربالف جورئانسز | ايل ازاء املذ تول اتاوئالطلا-

 لاذ ةوتعو وفح قرر ديو جارك ع
 | كرحا رذوتساوا سدو امردحا ابو! امردحأ | بنراكذحا نورعل

 ونا 1 ذدعب 5

٠. 
,/ 5 

 3 0 و ا دبرلاوولا
 هج ةدامكيدحا تمل لانو خيلكلاب مممونع فل نابب للزب
 انعام اذنإل ا]كبال لجل ذل اناس اعمر تع انايبوكب لا عيذحا

 1 ل موف تن ككل انتل سلا

 ٍامدالغقب ل تى ع 1



 7 |اسم. ةلصملا قول ةدارر اش( 5 ارا يركع

 ا 0 0 وانسبوانباتراورأ راسنا
 اْةَماَدا داغل اهيل لاو انوبولاح فتم كارول هلاردالكر الربع
 1-3 اهوا زوال يح ةرحا روكا ازين نر اواهرشلا

 انا انو ىنمنلاينوستو ةدداو] وضد وتعب وشلل عملا لوا تب
 ناكر ل موماؤتجب ليز اخ زال در تسر ارب يل اهل رب

 اهتم ىوالا نات عجبا دع ىبوصلا ؤهدامشسل كول ىتماو

 روض دتشل عضال ون
 انس ركيرأر كوع زال نال اقتل الذ روعمال تن امم
 طب 5 سررمل اجا ذاك د1 لولا عهدا هلاك نالازح

 | طم كسدحل تعا ن 0
 ديلوأ نومرضمؤةرايرشل داو ضررا نصي ايبددت اعاربنو

 8 اازكك تصو وقوازجربدتل أ مب
 انو وزن ناد موب ولاول بعرل ةهقتو صو

 ل لاح بأ اهلا هزببوضلب لري طننسزأ هدام زلنا
 | نو تمواندرالا بج عك ناروش لا دوه ا»قدؤبت
 د نءواربتنايعدم وكيفيلا دوبي متن زال علاوبرتصولا
 ضع حماس ركن وكدذ ثارل اواكرا لهو هرتيو صا خلا اقم
 دكر مو هو محمي روكب هريدهاتلا قاف تحام مدح اود اكول

 اياهم ارالا ملول الينا نيل اردصالاتامزهل نزح فلز
 - اولا وضدعب كك ةركم ةرلاوا هدم حاريبس ماذا
 ... اب اسما غال بيانا هلو يزيل انين ا الجيرنا
 انهخازا ا خالارسل كاف! الخيملا ةدارأت دديعدد أ دن زل اما
 المزعوم لادا نردد الرمل نم
 قشخل نادر رشا اانا هيل اذو بسعر متع ءازعرهص ادب اذا
 هاندا بولا جا ناربرلا انيقؤتي ماضيأو هربا نوهت مز دبع دحا
 :ميببلا جال اذاماقزلا قدور امكراع طرب دوا رمل وجا



 اس ولسزمتنلا زو بصوريمتلا ا تلات طولا الا
 ياللا بوزلطنعورول سرب رول اوب تلا دقت ازصنمل
 ظ كلل )ضلال دربلا ةداهشل اراك ايخل ]احوال ةداهشلا تلتف

 ظ ةيويصا ونجا ذلورجي) ةداهغسلا تفز ذزلادبسل الن قمبال
 ظ يموت أر فم دوسان اضتدفل موو زا هعبدوؤاكلا كلا نام
 ظ مؤلمة دل فز ةءاوسس تيصؤربيئلاو ةيشلورتعا ء

 ظ دوجن نو قب تملا ذرفت جرا جلوب تيمولأ قتل ذ
 اولا جل بو زلخ نحو ولع وبال ىنني هادو درم هائل بلا
 ظ نافازلداو اانا و2 نان ثاووا تكندداوإكو وعدل ونحت
 ايناناتاورماملوملا ضة در مش اذا! هإ ب ةىسلا نهذرما لولا
 زا هل صادونمربخ ةئممتا عزب ؤ شارل كو حيا وتحتلائالاذ
 لال نارا نجلة لهاا زاطبدبحملامزنعا
 . يله بتل وسر اودي هتلاو ادا تاخذ لا نه
 شل زلم اكدحا تز>(5ز قيمتك
 باحاعذنالذاتتددلا نحرك جزفلا زعل كوع البت
 ابايمزارلاةزرفتلخدزالاق عل ىلمل !ناغامالوعيلا
 داومسل ؛ًاقلطملوحرأ تدر موسعا ملخد ذ امو الحر تيوب

 ةهبازلخ موب كول مهزكم فياجرا خدمارغشا كول ركل
 امهفؤصاحومو وخرما تفر هكا يفر تعم ار خد دكت
 ةضالن] نامي ديم زب ازاراامتفزطح موي مو سربللابز
 لفك رلزممل فزاد هككعضؤسبنلريل كولك] زارا
 ةرجرخ تِلَعو كالوري نال الاحلاةكولمملا برحالنجلو
 اتلماطرادجاهلوغرلا ووطن د وجدوا كس زعؤل اذا شن
 امم اذرادلوا كلا ك بو ىككللل !انضفإلا مدل هدوب
 كول ةوادخدعباج زائر ةلكاطولف لير ومل فاو ةغوسم
 ريبرزلاو قشملا لوانتي كيج كرنك ولم لو قومدهن/حككمادأل



 بقل
 12و تبيؤالب .بزعتسي زر هركمأ لولاك األ
 كلما ترحل 2ص اهلل تلامس مبف فوسنو !وجسل اني

 لاقت جمرك يعل ادوب ميرتشب اس لوانيالذ) ال9 هدتو
 م مؤتوبال ديرب ا نيلَسمإنو نبع اددب هكسمو أكن
 .”ةزبلو كم لوانتيال راك لا تفيتحاطنلاا لايمادوب
 تتعاعاانبسزاامرلوزهلا زو داربدرم ىياستو هوكمو أت
 ةركيو يلا دوب عيش اا يصولاو بلش زور تعا متيصولا دع
 ,اكرالامركيلو لام تلطب هك زورا تلال احاهنم دوصتملا
 ' ا افئاراكولرل كلل !هككم لاش! اميلوانت نبع ثدشكاا مذ
 | الاعب كود ]ملل نلطل اكولملا لو انتم زال راس ال كولملا
 أ لوانتب كولملاربك م ورزومضع هالو ةمرجلا!ة هكدا نعأ يانغ
 ركرلاب || دير عم 'هولمزكلاند ملزم الانائمعال للننالا
 يأن املا لوانبال كولو امس ظووبف مال تميل دال

 0 لعل هارب هاتوا دا
 ااعهدبجوتعا كارا هلل اذ كولش: كرت ماك مالا لمكام

 لالاتضواعس دال قت صلاَرسرمردزل يعل دفلالز الان ََبَو
 اونا تبن نو اهنؤضنتسو فن ثكبالدبعلاز ناو
 نركبلع عجد يداوم ىزلاآآماواعالصإنلا ناد عسا ةاهرازملا
 ةيئانك الديزل :ااذعكةيان اختير ولو مدكب جرا عان د
 اناوانيس اهدا( نيد قانملا ميس لال .لانكأ هيعنإ
 ا نيم اها ضو اوسزاكا ل. نان هرب ليلو وسط رولا دقنلا

 رمانة وذولاو]بكللو .اوزيكللاو مطل اركو دول أ مذؤمهصل اوؤدلطلاو
 3 5 اقرايدآوالاب والاب قنعزلملل يسيل نمل ادل اج هزعبالو
 اللالأءأو بالاقسبال نونامدبعوارعتلاة مدنلا]ا تبدا

 كيمو :لانوذاماكاتاو ءادالار وسل ألون فرع: نال سايس

 كالدلانذا :اكف ددكتلا ال رميا ا هدارمو م ناوال لاعب بسكلاو

 ليلا زاج ان اكمال اذال فنا ةجعمانوذا سابا وازاوا كيرف

1 



 اهزخا الااجز س6 محاد راكم نالت

 رالي بار باف اعادت
 زاداناكلو -نلعملادبجل راب ديدلاوتتو بساحل مساك
 يصحب لافافحأ اذادعلاز زانهي ا لومائيبو يب لقلب

 اوتييكمواضباو هلزنو ماقطرخ بالما ىبو فير ذو ضقت
 ولو نلسنمل ءانننال مسن (لامارضس ءاراراآل ضع سو الواضنت |.

 ىلإ ليسلادارا كل لامراكزا ذاع وجل اشعال تاليا
 نيله روبراهرع_كمزانولوملوملا ةككمدال_لعطوملاب مجنزيلعتلا
 3 سك انااعرابلاحاؤتعي ماد تمضي ذزمدال جلا

 ا 0 اانا نا اع زخأ

 ا لوتس :ال مرعب بريال اذابو قالطلا راكع هنالثرأو ظ
 م ديه لتر ترانا ومدير تن اذرما/ارراكككتقولا ظ

 هسه

 | ناو وملاب وسباق نلت /هبقرا هسا, نمل .2 دسلازض/زاوراالاوزلابرا درتعدرارلادتعاو يما
 جا نيشاؤندلا لايزال كلاعب دوت بعااناججغالا تل
 9 ج ثارلا انه] تعاودذز انني دحض اردفزلا» لوفر صصف باعإلا دومومناوتلا هوجو علا تدلارعاا 1

 9 0ةلاك زل نانعابالاوتسنملا_هتسال يلارسزضءادسصلا زا
 | فض قلع انعام زال قعر شن تتمدد نعوض رع نانا هاد كلر فسب قلون قسع زالريرملا نالخيرمرشب ومده تما ظ

 ري وتيزا تزوصروتمل اراسكز ولما دوحوال /وْسْلأ هوجو
 زج ضلال تناذ ةدرازك رض ظل لانا اراو سنن ذخر الع
 يلا رز. مزاواةمرلو واعمل وال او طرش سن وطعم نال ممل
 امض اوموا دملاو اوسلو لوبل|ستنع ميلذإ دملا لغس 1
 دنع يلأوب تيملا تذاكزأ نين مزنجتنو لل ته مدام
 يلا دمج لا شاذ مزمل ىلع ركرنعو نيوروو 7



 قرنا نيفالخ ع تلبم :بفالقمل نهزازددسلا ير اسصلك ىمل

 0 :ريفلا اني كرم كسنغبتسب ربل لاتولامرظو
 +الاامريؤللام ضوافم نأ لرجرنش يول أ جدو اممرنع دولا ذ

 ديعاعة]مأ يوزن تعنت دكجلاةحيل اسيل نيل لا

 0 "نم تلكم هضانملاانكو ىلوملاوحاللامرمعل امل لايام تقواعم
 نانوز لوا فنلا] با نكف ناب هاباوزةلولاكاصمفا يعول
 تلا ارهسعأ تالول جلت ملا تق الللا ىتعلع عهي يالا
 افاد د تعدو كناوطوللا غنج از !اهنجوزت نا
 راجل لعلر لا مات نل> العوز حتسشالو تالا ستتع

 و للاخ ىلا ان اعزلالارحف اههيجللاانا
 الازد نسراذك زاماذاذؤَشلا هاهتبإب زج امكففستا لمسلا رانا دات لاج ايزل الاانا
 ظ يي و داؤاخاه مضل ايوا

 ثأل ماكنلاطاعنلب عيسلالطيرو مضملاوبو ]اسيا نرتصحرنع
 زروضتتما ططخإ طرا قارالذ فاجر رش زوكبؤؤسلا نع
 .|/ادلوب ارلو حس نلالإ م دصح هلججو ازيلو لوصالا يرن كولا
 يو .تمالا تزول ىلا كلر
 راع تما تحارلو زبز عوضرارضصلا :ةروص ولالا ذل رمد نارا
 يذلا ارك جوان عابر رع اديف : اكاهمشفلحوزذا برست وحرر نا

 قار د تنصونعا ]كاع دالك رزعير ملا صل ذل
 ثبأ عزب ماوعن نوم دوبل زاك ندد اكرم اهيتن
 انما: عار" اناعتنعإ لانك اعيببجونؤا نعت يزن

 نباعإننلا .نلوس رسيرتلا باب نتلس دراواهرماهلد زف
 لمس عرشسو نوب ب مولا هديبع قزناذ لقال الكا ذاك
 ةيب كلها ظلأو رقملاو نلطملا قزوز ا وزيسرتلا اضل

 ظ الوزن رممو ممل يسال رولا ئتبيلع معانا

 ! 0 رين الطلا و



 ةيززو هاوار تلاقي و سل
 جتنا الرش نما كك ذ كاسم انبريتبال ورمل تويم اليرلا

 . "اتا ةيلنم اق هناك ابو ىعتلا كنب

 اكروزع ومر: !نومزال اوس تملا .وادؤ نول لا اون
 كرك ولام واعماكحأ تندر نيعنإل نمد مديئطادا ا

 مخل ويلزي هعربسر تل طوسم اة الرمس مال ازئايرندم | ٠
 دلمون يلتف ذهن فكل توم را ذ
 ظرررلا تصنلل رتب ديلا باللعب )زم ولزلاهاشلرتوا
 طل ا يرض ارددص يلو نلاسس مدهش الا

 فتم ترمزوب ةرمزاضي طربا يرمز :ةيوكيا دلت
 تلغأ م اطغرسهل نب نامل ادي تلو -

 7 يمس سس داس نيام

 دانيا اس وز ل دليلا

 هرذأ نجت تيران ران نلطمنلا طوررّوم وصلا ظ
 قا ب لت عرار 2ىلذ ازبزلطلإبع
 مهو كيلا بيحس ويش + د ل

 اال

 لا كرر ليتل وسر املس لة لي
 ل خيبدتلاوا رجم انراو زوما :الاذنوو اثراولو جالا نآجع
 راما كب اعمدقبف تعول مهدت اوس ل لكزس لسا نك ماكر ناو ل

 ضن كبالوأنوبرمدولا :ا) تملا ]كوست ةرالا ال وي
 "ناو ابعمتب) انامل عاجالربدم ةريرلارلوو نجت عيبه ضنا
 داننملا تموا نالذاّموااذههزترو ا از رطووتس فسم زاك لطم اال خيزطع

 :ءاقولا لامع حا كلما نهأبلاخ با الم ينسنعوااجوخ
 دم ولا زاذ ندا ب هوتو اسف ابا غرك
 ل ,ب هدوزنل تلا ئمْؤَسا او اوال وهلا



 >> سس
 2776 سل

 نقرا ثلادوجواج خو ميسا نبال اجر سكاةيلغر د
 :, ىبل :|زج اره جفال ترعنم تام ١1 فصل ار تلادجور حلم
 هين عدرا ]زر ئلالل ناظالا جرجرل زنط دل ممدخا
 : انبوريدلاار عجل جؤعتمل املك وستر مخادقت للرب دوت 2

 ) 00 هلام تن ونير طه فراك كم رمل

 رن هوو تنال نر مسسلو لدن جول ود عسل زال عج تت اولا
 رشاد فمما نر قس لرمطظور الاكولو بن اكل ؤازكتنول ا(

 تبلها مرول تولأب قنسإ هدون ءاقر مقسوم ةومرس منال انوار دوي
 ا اتخاار !ةرارلاوارتل وتعز يقم دوجدرنعؤاعالا دولا
 انتر للوانراول يقرستولطلر ولابد افازكمرب -

 راد اول فان ونقاط تعي نعمس يورد لف
 اة ونس مقسك ]
 .ىيتسسنم ذل زال هدازواوخجذز ملل (امالا عت /ذانكه ادن زانرل تمل
 تنس داذلادركتر خيام اونسيدلاب ككقلامابلكأننيامو عيسلاةعفنم
 نصنزيفزك يناثلا ةبيوطوالا توني رييدشلاب ماا وةاجلا
 اليندلا أب: االول نكأ دز وسار وسيد :اولوا نقرا دعت
 ظ دورس وبال اهيمشسو دلو لط فلو
 زيارة كنا دالازو عير :ادنبم اطول نما
 توم دل ذهل ون مآماح وكل اح زال ضلوا يوملا

 يرانا ميرنا لل م نم تيلرن) جرم ل وللا« جد هجر
 سرت را ةرذ ول كدر عدو ل ليل طك اذوب زاواماتاولم
 جس نذل سرر اينآ توتوتت ناو عملا: امونب نزلا دكا
 دال يرزلاةوعيبذا وغياب بس حس لارا ترا ةوشرلاو
 ضو الذب ةرولا ا« ازبماو مكن اهانملذ تلمصفازمأ :
 واخ عرزاابل نكي ةجويعض ',غيإ التونا زكو قل ادم
 عورتلا_لاطباك(يال جتا ركاتل ظضلا ار ابني ولا وتنال ذبح
 انرمعز ميو ايمنصجوائلجو زال نازل اهاوا شل عع ةقزلاذهد



 اسكر امنع لتزاو ثراول عاطل ازانرتربو هذزتس/ اهلي اهنعأ

 ؤ طرمارب كبار زو زعل ظ اقدو اظل زي زال بشرا ل زاجل
 « ا مولاه بنل اوريبر ل اهرلول الا وسب ءلَوحْزالت

 ليا لبو دارو دهس ة بالطول ةكارارإلا

 هويام مزلعتب رحل لارلولا ذأ زج الز ولعل اؤبيو هبا
 ناو دا بيصرريمد عقارشعوا ممن نعو زي هللا لود
 زالوولدل دوب ارنمومتنو دالال ا كتل جحا سنتي ع
 كاكا الا مسمو الس زا اوس دولا كك نب رولا تعوم

 دكزشم برجوا وتحو صو طوس تاكل ارض ذالخع
 مجاصصض م( بقعتبف دالتسالا اككيلاردتسغ ىكمذا
 نا اهرإو املا ملكي ا ذيحيبا ةراجداونا الا فالك
 تدمع ازضلاو ولولا قولا نم يلا ذا صال مزدع
 .انفناأراو هكرشن ماجي وينزلس لو ماكس اخدلولا تدع
 .ايلرتشااذانو امركم فين بحاذ | انمسو امنع شلع اتولولاا

 ةلطملا يصووح جل رجب اتاوام»عسبتل ا كرنيرح ولاول
 كول مروان علا امس دحلوزيؤجسجب لحلول ءئا ضو
 الفارس دصام]لل تيب دحاو مدمر ]اولا توضع

 ذاروتسنانكالل يدنام ماوس لامر لاناو زا يرع دال
 دما امنع صئر يقر لولا فب صن كامبل وعد زمملا مصرا ماو
 د رز لد 'سا صن اهزعنسن مزال عوا هللا عش

 "اة اذوو ىح ذوب وك خارقزإفا كذبة رك ى رضنلط
 "امس نأرلووتما ةوتبلااع تيب اما ادا مكب سبلاذامتئاوتسال
 ديلا اهلل اندر صو ماعد أغراب كفنان جلول لعوال نع



 "5 -- راد و الاؤر نمال لسع ىادسن تيبالف نوعد

 "نزلو نسال نال تفرااركم تامل غلوم ًالطواسالاناق
 ظ ا ادخلو اودع هالازلابلا وانما اذانالا وكب زامل:
 تلاياررداو نناورجتمابدال تاكا كاب الوفاربلو لدار ما
 امىالخب قير ضن طرف لرلو كيضتالو ارلو نئوا مز عدشجان)
 اميز ضن طورتشيالو بست لح راعاددل وبدا تاكزطأذ
 ا ةتبادجب مويا اهلا الا يووم وعميد
 راجل خالوز بولارجدو يرانا انما زا اصياارلا
00 
 21. قوصبد اكلات ةةرئالا وح:
 1 أو تشات لادقنامردح اذ قرص 0 ملم

 هدر 4 ناكل انكتب انلل فانك ارا مان
 الفلا :نلفودابتسالاورميرتل اكؤنملا نإ يس ْ

 هز اباذر تتر لول الب كباس بلكت نالت. يلم ةنيرلا ةئرج م جلا ينسوا فلل ل فنزل ايدك ال يكس نمو

 داتا راكامامولعملايبازوك« ينو ولاد باعمال -_
 ا رنا ال + :اتكلا وجد اوزيل المؤمو اج
 ١ سياح
 و اوكار الو د تفانلتّدإ رطل ةنابا
 ظ ا تاج لوزاز نبال ودم كازو انآ بتي للرسول او انفرد فا طولا

 ع 1 يسوم د اا

 لم يق ن3 1 ا ا 01
 1 ةماعلا ىلاطب يبدو مرنخا تتبعم هنمز اروي درر

 رار يجو نانا
 لت يي :ا كاونتر اكرلؤاطيزطع يشل اضو رم

 ا

3 
 ا

 ْ | رنا رض نسل أنار تلا كاججالا

 1 ا ,



 لدزاووا تانك ظن ماوس ككل ادوح هيأ ا 51
 يصور درا رأ دكا وكد لوس ا)باكيالارببو دكردوجرلا ةلث
 لة ةيووزنج اهلا لانوس كفي جآَع
 الا وزنا الا
 امتنا ةككضمست مزالزولار !ةربرمساكلا :

 ا لول اوجزاليعسماومل
 يلام اذ هككس ند. ال نيعض نكد وعلل برز ىلا رع ربل ارصأو
 لانك ونال انررلو انيد هرعطغبجوتسلال ل ولاذااحاعينمذ هس نال
 يلا نككك ول م ازاذ ضنا فوض كلام كلناقمدر علا جف

 ألون عايز نكبل يكل نر فيادرملا تكلا ظ
 ١ ءودعأرالدبالرا نابجؤتعم ءاقيتناو انسب ادككذب ةاواناورتت

 لالع لجأ : نجار شأو ناكر ةملا ول [يغو ساواتسل

 42 طخ تكلا دتشاب ال اماكرجز انيضوال املالشموااهروإَع

 ابعت زينا اهل امو اهداوواضنيؤدل تاكو جالا كس
 2 اتاري نب 0

 : د

 "درب ؤلغ 0001 لأ 00

 ا انرلاو مقزلولا باماخو ا امش مزول اجابات املازو

 او ماا انعم عجن راايشول رح ةمأوا ,اكاربعامداخياًصرإبلا

 جدل زناتة
 اضواورت مل رجم تل ازداؤط والا اناروصلا هزه طروملا »قاس
 :ظتابر نلا يس زوزجلف باذن اناوالا ول حانت انسداد
 ”ميلزل اهسصول اراب يامال ناتكو يس اعل كوعانسب الق
 لالا دلو تنص ل تيص زيكو انك اعمل قر ءازاب زللكمو ميسوملا
 انس هزل اذادزمل لعمر عزمت الع وروولنزلااازكا نع

 0 را اللا ةيرسلا دالجاوتجونل او ينعم مانا

 "نشيل بلال زيوغصمرلا اعنا امري الور زول الل عة عمقا



 رد هيلا مانكير طايل نيران اوربالا
 طن درسوا نال

 ريلاءامنلا قل اذ ير هظوزطر امدوتحو نضا هال وع
 اورو عامر زهد رار نعل ورمل  يتا
 'قاطس ]ربل ارالنن تا .االاوناؤلاقو تتقي اا
 نلالدجزعخمت اوزيل ءادارل اوتمبال ربل خ شانك اكلا

 لي عرارزبو مصعب الون يشأ رايالاوسب لاباس انيايرنب

 لوم ءاتركلا ةريتلا: انها تمت طما لو اؤمن ينال هدد

 ل ةزار تزد متت لولا تضاز 0 تن اكاذا
 فلاير در جدؤنلاو ترو دندن ا ؟درمل مدر ددرجرلا ا

 قولان الك ةدإنلا زير دسلاو اننا ضرما نالتفلإم
 ةورايعبا امال اتككادتعو اباه باو اوف

 فال راقت د بعلاك دكر اوبحا ناكل حت ونس ال اخ من
 ”ًفذاوسولا اتا دجززصاو كولا تت اوسرلاو ةوتذ تفصو

 الز فانتي مزالصأ صنت زيداناتاد ٠
 اهواك نادك مصر زو مج ا زوال عوك زد /هصال ورع
 نال حص انو لردل اد عمل يرسل عا يوت لاكي هلشم
 خونكل كنا الأم د وروما رمووانرنعدل لزرع

 خيرك يطب واسوا الط تبر يل اٌونحو كبلات رزقك:
 ,رولو كمت 1 نمد اضل وف جز طعنت ور اكزن ينطع جم
 كلالمغ ءانن !هيراهرحالاو ممخاررف يباذارا راشسبوزيززعما

 . تسدد وراق هيون زل جاكت واوغلاد
 اثكووسنل !76دنمل زنا انم نال از عزبالو اًالاوباتستتو
 هرو الأعمام رنكمل زال ضم كرا د ارب اكل أم دكولمل انك

 11 انكار بأني اليبو تس مالا عدا نككازا

 ٠ امال انني ميل انش نب :ناريئكأ ةياربيلا م

 . (تلامل ازيلال هلدابم اين ءارشب اعاكتل ١ بتول امل الامل هل دابم



 اونا دااكدفش الص 2 :كءاور شنو عل ب اذحلاو ءارتبا وضملاوبو

 دادي صو كتي اوشن 2 عاكتلابو لربلاؤ نال ل و ذجلع
 تياابولو ق]تسو هعبب عض: اي امد يمن لسالا

 :ووس زكر قلص 2 لا دؤواتلاراذ تلا عينمرم أم:
 انككادتغالودبلا |ةلكاموهو دل تنل نل اذ طر اال كت

 الا لامادبنب نال تما هرتز دزعل الرمل ال اهشسل انهزنم
 بانك هَ ةفننلاورمولاب شن دلفتسمتو دبإ | ميشنا نالةبع جيا

 الوز ارالرلاو تما ' عيزتك ه ككجفلامل ١ انتكادتعر اطيب مال قيقر

 نيوداغلا اللوان اوسعوا هزتع دس جال اا :الواللو آل كالا

 ليل قتعدسبهدؤي مرإ لا الإ اواتنن لصالاوبو ةالولا توي زغب

 ذاتخالا :فاض اهمنوركم عينج ل :الد الا تاكلالومرا وم ا
 لكلا فيطانبلعا مدمل ذليل ا تفاضإ ليت اناث ليلطلا

 ووأعس اعيججامولرد لت اكحار ايار انش ئرتشل ذازوًاملادزنملا
 رة رو لزب .رإ انزل رعراررصالا اهجنلوهاامتق
 كرا ةنيراو وتعز رمال لدي اردازناو ات اكسزاذلاون يوكل
 ىلوملاواذ[الأب بورت عميل راوي لون عزطع ولا اوال

 ,كايولو اطوو ايوتتحتسي تيراج تشل نعي رم لازاةحئاوميو كرستال
 هديل دكار شلا نسل هدو رك ذولا ذأ

 ماكجازابمكبالات موا انوذائوا !اساكمز اكداوقيزرل اذ تنملا

 تا يطول عنبر ةكولم ريكا لما

 وول يسال
 بلر ناكل بهدرع ل تاما هوك فرحإلا !ناوماهرفصلا ويب

 جاكار نصل اما مطصحب فري لككمب ازا ذالؤإلاورؤصلا
 .كاابإع داتغاال هريش ءانك ليكم ذركحام ركل ملا سكك[

 امرماتستىالو اولاماعايذاتعاال تما يرن ناكل هر |

 لا | زلال مزال اخو تضو امن كرم ل



 ب الع تاكو ايهاب ازكبب تانككاف

 ؟مالاردزب ةلصلا اقسى ماناكم مزناكوجتؤسلا الإ مب اكتب
 يشب ازهر زلال مرام ارارلا تانك دووم ارز اندر
 دو كرين لو وإ ماذا ز جب عي وكي بانك ذو ذ (كحالأ ١
 زاوبالاو قرللا دردلاوالاح ءامككأ لري /دويب فزنا لولاو بأ وتب
 ةلوللطولا مل نكزكرليزاو داجئوماوالاح:بدزيلاو ساكرلال در
 دزدل اوسخ شالا كيضعبلابو لاكاب تتباذ تعبت نانكك)
 ذؤمل ارح اكد امون تيضعبل بو كككأ_ تنباذ ميس زمن ملا لولو
 نيس زاراازلاو ل ص طن الاروب فيو ح امة تيطمن ا /ذإوح غنف محال
 ركل كا (اكحال ان خذ ل ضعسب ابل مزناذ تضعسل ا ركل لبا:
 ا ءءاصتا وجو !/رِلع تاكيالاو امنع زب عار مالا غول

 ناولاوزلازلا قش تطاختككا اعردا قل اريرالا دال الصم
 غر رلا وارسال نال يحانقنش ةرلاط اخاه قف
 دل مميت اهمار ]حرج يجامل لل اّريطب نباتككا

 اكل بكرالق تل يود[ املا ودك مع تعم ركب
 ا,” ع انس دو طولا وعند نينا: وابو قست دزي ا "يدوم
 مادارا ارتب ا بزل كرفسكامم :دلم لع ةاعسلالو لع
 سيب ونتما نراك الخد راو الاعب جم اهرلو عمرا ممدناكرلو

 ىاالاراهرلو اتسع ماا لعلاذ ]ويس نا يعيب عتتس او تا تعبي م
 الوم انناحباام مدزحد عداد نعا سا لطجامس اهرلو زكي اف
 الف ىرفو ناكل ابا: /هرلوارعم الا ميرال ذو روج
 للا هما غيت تع اهرلوايرس زارا تأ يشل امبالا بحب
 ”كياهملا عوز سيمو نيمو ونبات تشنول داولاموربو تيدا



 ايلكوامرتباشك طرولارالخدارلو دن تزلوناصغ اك ايعاتما
 اك موناقو |ناكبراظؤرلاو + اس عتبازيالو جالا عما
 آرلو مجوكتما ل زمانا كلان ن كحال جفاولا 200 ميد

 هانا دع مدل اذوامزكتت اري نو وباو عد دنع ورع

 تبلل رحاطؤ بعير دافررزلاوبوزهلا اه تشبة رجال اذ
 ل عسر ارا عمردو اب نرنركسف سير قنرل و دااملو تقال

 انو منجد ناصصلا عارجاريوزل ا فز صال زب درك رو فلا
 دل اننررو ةزحان تنوي كانس مل وطاح نال ومحل عم :

 اهرب اهلازجو هيج نوزسالااعيفوَسلاسب اميل ةرأت
 ذأ حا هوح ةيرعلو ص2“ اتق تشالا اهوا حد دو

 ارا حار ره ازكهزشض اذان دانة اردد اك ءانككال

 لراس غلو الا ةزاوزل او ويعرودوملا ضرر وكر

 مالولذاا.عباومززعلازهو انكلا حل خا داهمناونو لكلاز
 لال حري نذل اذورتس | يجالاطتهنتو داق عسب ل ارغل

 مل, نبا ]ءاننو نير تلاددسلا تدك طة بالو دعك

 ا مل اووطرل اان ذيل رشم ذالاو لشلابالطلاب تن
 تيئدوملا زا انسانا بارجإوذازلوملاوحؤاتبازروكبالذوتا
 | لرحالرلا زامل ارث :اءاشلا لادن لول ارك ا لاالالاب
 0 :اازئللم م اجا يش



 زوما سرت ايست زا ئيرو نيوملا ا دخان لوملا قمإمف

 ةاعتعو نوما ضاحي زال هد نيرا :زب عزي

 مايزال انوكا لب خدت اج ةرمببننع تل
 ةنلو ماكل ع سدو رقع يو أيفون ركب ل فق تشع نان ءارال ارنغ

 ارسم انوا تبتزلا ةيسبو دهس اك :الزلا
 تع دس 2س ول لأ ززحو عوارنعا ذب

 يم !ظرتسدحرزمزلو ل دنل !غلثو ا سلا ظل

 لحال إيماشع ا الرجال ارسل اولا حزن اعز مرسل ارت اص عم
 10 الجر ملام راماوح لحال را( دلادر

 30بتي رت نعزم:ل اذهل يمتاز موزي لجل رانككا
 ولان اكن اهئ ادن :0:ابدعرمض اعد لالوللع لوو ضم

 امؤعب [ الا حاول ملكت دال داتا ذيب رو رو ]جب

 ا يؤمؤ الاوالأح ذيل ازلخي دوب: يزيد اراضي ملا
 اخنزلالا لن دزن ذكتكو ون او عدا رن عا زسو قيس كابا

 هنانرامإل ةوحالز املا ةلئيؤ] جان كلرنو لاا ل جال اؤابلاو

 ولو نفل لرب سلا //اامرلوريخانلايصمش كلرمل از يصب
 نصت هفصتإخر مدر اناكولو كلن يختل روكيالذ لوب ابقلعش

 مقارب نسوا لسير ران نمو نال عم انياب نه
 0 اقورارلا ون واح غال نيالا يرحب تيكر

 417 الور رولا وسعيد انلاب بعام ىقدشلاالةدشلاب دفنبف
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 ١ | قست ولاودوجو بدك عرب :ادربب تيجي الو ل كاك تيرا

 دارانج اخوات ره ذل اهيا تيدازا :ادااعمضردزلا
 اف فوم ناكتانكل اجت ايططمد لا | ذا يشل
 انين زنسبالورافرهنؤانلاشكبكا تدان ل اعاني لولو ةلجإ لولو
 اناس كقتعيو ل رعال فوذرملاةقرقوم د تسل او عوروم اعذلا دال
 اذه صصض|ئانلا اداب فسعويلت تبانلادبعلإ ضالذا



 نالدسل اعوهرال لريال ردارزو دبل ازئ لارا نقر م6
 لسن لرب ارك امممواذ دملج رك مم
 لاب ىنافادمدحال لاق زادبع الو وصاقتحيإ جامل اكو
 ينازل صح تيوتا فزاد يوزهشض الفي رست
 مننا دوملا "فاض زماخنا اسهال ديو نوني خيا فل انمحأل

 ةيبتاهذارالخد تتكماماجشرانل اوالصاهيئزنإمجاارتبا | .
 هذخأب زامل زعا د يدم اذاذ كل ]فم فعل والو اباوضنع
 اربلاةرخاحلا ناعيا لعزوم اريك دا امّباف كلاصال لدا

 :الركزص ولع لربنا: كب ماو بز شل نيدئالاو تنل ريل أ
 !ا ياو كينرمبلتملا احل وسلا وو إعزمةربام جي ليدل ادا اذا

 الفوش ذل ودول عيرتم دالزتإلا عوج طررب زع
 عامنا ذل ا. وملاةشعاوا رص ضاحلا اغدؤمل اذاننل مند خود

 03 درالا الام سخرت اردازاز ماذا تحان رضاك ارا
 نرخ تاندكلا ةدونول ا لول | نال ج اهو صشم دزمل اف]خأد نأ

 قرب ةودأو اذ تلجواهل 2االموزمأ تبيرك اذا هد أو موخبلع
 عرس توا ولا اتكر ابوالا نان قرا وقتعو

 مخل الا وشس را نهيك وول[ دمحم تحداتك الازد

 ايوامويب تاكموببال ذو تاكا جنا ضداقلا را ذوي ضسرطساو
 مرا بيصش :ءادوكب ريالا تيزي مردنكست ا نكلا قاموس غرد
 يربتلاورضعبلا ةيكوو ضعبل اكل بص ابان افلا بانك
 امتتمراللا /وكش يبرم رز زل رود كنك فس اعزب كتم
 ”ةاوو(ذ عيبا د ذال ابذ نضل وحفر ذأ ل: ان! ترشافو بنزع

 «يلااع من فا عرتم ئكدزرل !ءادالاب ددعلال رذارغبقلا هكر



 راو كجوبجز تاك ال الشروع ننتووازيكيت
 دحر زالرإو مرام وج ءاحدا نزح قتو ماقد راعدأذ
 هنا ندم امرين ]مند ىككم (بقل توعدسكل اول اوما ا
 ياذا يم وكس (رضلا ضبا نوعدر ص كك هرار زال اوما ذأذ
 ىلا امال لوالال دلو مالك الا تبتو :متإزاكتبانكل المج
 كاتللط ب بيوع نع غضؤ الا زضرؤإس كرد اند
 اًنقزوخ رش فو وليم ةزاجئلوولا هيرو صو دالتسالا
 الا خيرأولا ةجالرنعل الاكراد هترصررب فلارلو مازطر دال امل!
 اناإف هوكم راك ايئطر ربح: الر ورعملا نلزتمم ال ديارسو الا
 انك مزتزمن الا عدوأر فعاك يل ارم ضيفا, انروزلا دل دو
 ليو اهلارداو ايمف انمي رص اصنخال انيلرضبتل و مب ايترادام
 الرجل تونا و كانتا ر داو نعجز ويظل ذولالا هر

 انور ولالا كك را وتسملارالهاطاممدنعاتادكل اذاثميل
 نياق ىربن ولا ينو زيرضمرا ل نا« ىينزل | الذ هذع
 لل يور اكرر اردجب ءاذ سنان الكلك دتجريدنل انوع
 ههصص نوعدزاأ ل رلرل ودا لو هك سيدك لولا
 اننجازنسنو ةلونم ةلاعزطولاهتقتتصتي رز هع ال
 ارابساكاراكزا تياق إو رجل اب نيبو دالزنا الوضح لا
 نصل عر هيتس اه هجاتصررر عر ضان العا ممدحا هيب
 هلام اراد ك تاز ناعيؤتمانديو عهرال اهنرزعو نع مع ظ
 انكي نزاع مدحأ بد يي ددغاىردنعا هدنح تب
 ضلوا امرتوتنوارصال وتعال عيد نع اممدخا نيا
 رند اذا هّتانالو |امرمدحا عمداز!ام عواطفتلوا امك تعا
 ظل رعدرعلا اوسلو ادمحؤانعاوإ ني مضدكيشلف لوا
 2 فريدلل مد بدل اواط شالا وريضتل الو لوب لوتعاذان
 !ةضلا راكأحانلشوانن دجفتسن فورد مرورا يشمل
 ةالارلزا اذريو زنا ملوك ريو ومبا ةليمكملا |
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 وام ادار اسدإلوا قاتعالا
 «[انانعأفا ىمدحأ نداذا امم عرطوال[ستخوونتلافا

 ميدل حاجتي او زدزغوؤت را زلزل
 ىلا هون همدان [رسفسواراج اروع الن تمد نطو

 59 ارالإط ايخالإبدتن امردحاتتعاناو لهسلاو كلاب ٠
 أذا اذادرولاوسواا مز ةاز ا”تجاوفيمم امهر غيب

 ا 0 17

 0 لسلام

 اعيش ادخيأ ذااماثضر امرشبالو عننلانلوحا وف

 لكل بانكيك زالحاواينا انكي دلاب زنا اذوب
 ربل انفي رق ا ئداعاو بتننانحل ولا مكر
 قراعو ناعلا ذاناكونا ضروب ةرلؤلاو ةرباد جس ما
 هيل ف اذا او دمام هرب غأمو هلا غال

 يي

 "بانك صيني ممنمالكراف ةدحأو :رانكرا يابو وصلو
 يي يي

 غاخاد ال داول أنسعي اقترتو تويز ب انس ندا



 .ة[0ولو كررانو دك اذا كامو دال وطعن كلو تاك
 لدوبام/ نخل هددع قطر وروا١الاح لحد ادلول ا داتب انك وا
 افلا زا ططرشنو نشد جبالا دلو م انكككذ دولول م ا)هتعالجإللا
 , :دوؤستسْ ا. كك هولوملا نال ملا صننا !ناوكسلاو دوسلال ا نضيلن الغري )ةخلاو نومل نرش روت اخد

 تالا مالا مول دل ول  ؛الوروكلأ لمنلا زعم زال جخومف تزموتمل
 ولعت ةةنب د ذر رجا ظنلازوكي ءانكلا جتني
 ذاكر افدرصلا اهرغلم كيازا هالوسز انجرح ا مارا 'قدص هانولإط
 ولالا هاداو انتمملازم 01 الثم ة وللا 9 امكا دخان اهيؤبوا تناك

 هنالط ابوك ذرموابنخ ذ رار ذخالول ]ظفر ع ءايكك لرب
 يلعالازبو قرص هزخارذ دول او شالا زار قيما امضوع هذخأ ظ
 يما علوؤفازخا كنلا دش جنم عاق تيكا د,” احا ظ
 "از زامامز انصجوا انجين امل تج دس انلو ذدصرل
 اذي سات ذو ني لوملا كول راش اليسا ال كو نا هلالخلا
 نامت ءابو رللاع تان جيجوسزكي ير كوم هل زيزعا داش
 تانج بوز فول احالبع دبانعيوم نيل كو ابم
 منكن ووزن رؤو انبدكا ذا رخام لزنلاعرجح نبانجب قرر كب <
 دبع فاول زال رالإتو بتر زهالا همام ف بةباجوف امزح
 / نو فقد: ىو منت ير كرم راولو تانك بس رض در غزل
 توك زاورمذلؤ لمت مفرب صلب رض در هناذاذ ملا هيرتز

 ةرحاو دمتم انضفلالبف | نبل مبا جزعبلع ضل جول



 للاكل اذن اتنكاب قحاوبب) هبسك ممم نانحز العام ١ ظ
 ذجال هاج ارجع اك عدعافلا ذازكتزطبزخذجإ هع 3
 كورلا دررلاهرلا عاوز بانج بوبر بضمان راص دجاج 06

 11 الا وعر نيارملا انجز مخ همن
 دع! اهدبكرن بهرام لع دوج يمرزتوتبذ ككزأونسب 9 ٍِء
 ع ءاطنح تانج امل ذولا شكو تمزل طخ كانيكيؤأ فلا ١

 ميا نيل مال اعرك مول صال افدمجلا انجب ول لاقرؤوأ اند 2
 مككداع خامل الزازافوفدل) تنام اتككرككءادزلا لانحيرص ا

 ملم تحال نركض الابن كونو مزح اذ ناتك طربا 00
 ةيزلولا هاا زااكوتسبل ليف نافتشإ برمز اواانضسضادانا| 2

 قبب ماقؤتم هرؤتعاوزخحد حارب جم ىورقتمب زاهر جوطكن كأ 10
 مما تاككاو ات دوال ا عجرم نوذابلا ير

 اذ كس :ازرجار الز كاييت هيوم
 نواس كتط زد تكرم ض
 تش ذوخرملا امزنشلاو يقلد ومل ازخانوتحانبرم ماكتلا
 بولا ميولازمةنلرس ءالولا انك مهتم فرزناك ةليعلا قرم

 طماخلا )ولان افوالا" طار اونملارليماسنبكح يؤ ثسو
 ةلعاالوال هبعلرارزوروتع ار حور وسع رع اول نيب قرت 2جتزشلين عوشلا

 عيلالانوؤاكلا نازك يكل اذالخ هبله مانيلا اجخاذا

 انتواريدنسولو ثريا بساحل نال نامل زار اونبزرمدلا
 ازد و هيررذ كك لب بيزقككسوأ وثوم نال زوجي هلل
 دعب مدعاة زاوون عازل ا,هليضإ لع كوتل اللا تشيز انعا
 7 دنزككارمل اهنا مشنرال اطر ذدو هر عيل رملا ولعل
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 | الكت سس يهد تمس

 ةركربلا دللريدنلاب زول لبدددإ ورا نامل 141

 م0



 اولا ريرب ا رص زير جاولوملا يصدعب اكسب ام ايدل اورلول ماو
 مف زد كفافسءاحطددذو ماو نوم :يرابزفو
 يح وكب ذاطوملا بصل لرلا ترش ام الاثب قلحالا ودلالات
 اور تاوتعا صون رب مف قيل ل يرور ضلوا لوف: فاول
 كلت ]2 نرلوذ ضايرسور ذولا "لمع ذلجسلا نونا نق
 نتعانزتال الج دبع وزن اذاني د علتال لول 70 هلذذانعالا+
 يال اللول ل ءالوو ابلجؤتعو تقنع صلو ناح لو هنالا وع
 ”مالادصفذ نعال مشب اينموجالا رص مالازشم جوع ال اربا دع
 الطلع مالو ل هتبب هنونلا ' هدازن اوك شبح هزحاخي نسكت معز

 تب مسا قانعالا تززم ل ننال كرلوانا انبراننلا
 تترزناوجونضيفراذملكالامدحا:سبرلو ترلررل اذا ناتعال اكن
 | دانا اوال زها سلرلا عبرا مرتو مكر غال أو قانعالا
 عضلية وادوحومراكلؤ الا زا َجاننِب انا لوحونضنزإن ا خيزرلل ةرم

 اننازاد امس ةديزنازلخك نيل لماع ىلع 14زرام نا نفسو
 5 ل اماجارؤاعرل اندمرلمق ةروطاسغبا الا لوانتلوال ازانغالا

 ىاةؤالوفرزل تضر كال ءازكالا ارغتعادوب الو ثيلرولوازإنم
 هلمعازوترؤو اهقنعزنعا«لاصتال ال اتم: ال ااول دليلا )الز

 كاز يعاد 0000

2 

 1 0 يووم
 نانا يي
 ظ ديك تلو دف ةذككك نجا اال وعز سكوت

 00 هوبا هبرضلاو عزل ذكأتضالاةلق عياض مس
 : 1 راس ا امتنا



 متياسييستسستلا
 | دى الان الخ تمعو م ومعم تير

 دوب بقر شيل وي اهيرحا يسرنا

 اكو ةراعياصا ذروة وادلاو ناككلا ذو لنسب ةقضخو
 ينم زو ردم يخي هاكر صاقيفر لسا

 هلاوزووسلا ذاكالولا عمانتل. ةداهيشسلالقنال ال اقاندءلودتكأ ْ

 وافدا هيضراولا زا زنا ]بق زر كبدلولالعهنورو نوم وذ
 دمج لاوس 1 سانا ا قردب /
 :6اذاطنضللا] او ؛اودارلاز غوص الفرم اناج يكل ذا ورك

 يورث رز رطل او دفا تظن لوو لقا
 الإ لولا نون اهررم :ايؤر كل يارب ل جارصإ عاف سنا زيززخاذا '

 لركوب الازرار لرزظدحالء الولف نا زل دلصا الرو
 ةيلصالا رك اناث راو الالف بالحال لولو نفوز ذولا
 ككل الولام اني عيفلر ااغرصال«الر اورق يشق ال ازيا

 ككمرارلال نبت ريان تلصالاةرمتنا اناا يقم لإ نمل لسلام
 اظورهشلا عنو لروبانلاخربدلادبشر جتا ماطفارو اللعب
 ا
 اولادنا و لان أما لا سابالا
 ألونلرأ ب الطول الاتات مازوكيتيظي اهوا دل صا رأي
 مم لرصالرجال | ءزاماذاذناو بالاتصال جر نول
 انلطصالاةرجزن 4 اذام الا ادربالزسرر ادم اف ويرجح ل صال ريال ملا
 الار دصالا إ هداس/ر اذ لك» اللا أراواخشتي نانا

 ةننمملاوو تضر اع غض لايرلامجرا نقيا زل زرلصالا
 موتا رو ديب دنا الذ دير اولل ذا, اهم نلسال ولا وحيزصالا
 سا لدار وبنين الا | عرالاروت ءالرلا وك وص زن

 لد اهظشالاز/] لاء مالا للناتو نضر ما

 1111 لنا و

 4 كالالل



 8 ”؟ رمان ةربالاءازص احا رجج عدا دنع مال ونل كاتلالو
 الاي زوم امراص انفوا ىيوتتممان اكواورلولا رع ءالوالو 2اذل انخاب

 ميلا ركزر أرسال رولا روشم هلاصاؤوااذتوم اكان او بالا عون
 و الا تناواكاو بالا موتر ولالج ١لاذاوا ةييرعمتن احاوس
 ديا ملا تلد الاخ قانا بيد مقتل[ زب صال لاو
 نيدو اذاللخنالو لع مالا شار نكي دج عدا دزهفوترع
 سل د مصرلفاهوا هال فقل رفعنا يرذاارك كدب
 زالوا تارا معلا اواو مك دنببلا يع ار بل زلال نزع زكر عمن هور ءاوغنا كة الكر فن دبصحا اوبال زنا احم يردد لال ادع صن فلام دنحلاب امم

 تمار

 كلالح زسصطبول ذا: هيضلل كاوا اوولا مدا والا
 بنانا رب اذشسو كفامل روس وز قمل اءالول يأ هس فؤممملا
 16و تسالواادهنشساراييزارك رونو 221 زنا
 "الدبس ذركرول الكيف مرر زوما عل 2ر95 قيقا

 .رسشامالا هوازن ماسنجر ودورو تيدضتلف نسخ
 نيش اوريو نري دزمربدو ردد هوز اهرمرراكوا هرانأ وسير نوال
 أنا تعازي تازتالاوأ فقشع اماالوألا لول ان كيلر «يقتسعمؤحسلا
 ا !ناذلاو اونا ثم اضلان زو هيمجول اع سزكووفرولا الز
 م لام ادتعازال بدق جل ايلضا عر اذكر وأذا نال إزنزص حل
 ا ذرويب هيديالؤإفمل اوزتل او ثيل ابي ظن ل فلاو ينل
 منزل دبوس زئلاقابز رون ءؤيرال ريترو لساكرتذللا
 ادساؤ وتر انس ملازاذال تاعي وا اللا ازيئانلا سا
 ظ نلتمس ااا ب انين[ كلل زال ار تخ صار انام االول نيلي للضرر ]سل
 رشات اان روزا تيارا ةاالا تس يواو أ



 اعوونو امرنا اهدلاربز ا نيززسإ ابر ال عسسل[
 هةر 4 ان نيطوبرو دل اذلا عزم عيحادذ ادي ددزؤنل وضح
 هل زناعنا سل او قطعنا طلو اىلرال او ةراقؤ ير معو فاشل نالخ
 يلا دجال ديتسو لا او نر مز اعمالك
 اا اذاوني ينال امل هاو اون رتل كو وجاهد
 ؟0)/لالويغاواحالالافربدديح ناسا طوئالغ عجز ولام
 ملاطب ا زاكلجبالذاعزراورمر اوذو ارز بال امرذح لالا ءال |
 عرفا هيجل لحالات جاله روجر نعله لتي
 لمراد نلورعرا روبل و خل عسل نزار اوي طبل نقف وزقعل ذا نان
 لعالاواةيزحتغحإلا مالو زر تاب [اىحل طار رم شكا ولا
 / غابفايتني ال مرا مهل ذو مز بلل يملا كلن
 جزم هموم هي ولذا مزال ذعار صفا مكرلا ازعل نحب
 ولاء الو زالزحا 1ريال ومما لولا ككل ملا زعصينناللو الا

 ةعالونومي ”مالاوما الوديع كرعر انراحلاز رضا اكان
 يتلا( وس ا صفو ارو ايمو دوعلا نم كل لبا ورا

 بنلااويرلل اهرفو زال وراوبسو زاتسساوا »اولا تسر ا ةجْيلل ان
 ةبالز رالي االافو مولر نعاهرإو عبس و ضي اريج ذأ
 نحوونحس ضومرو تبنلا ايو ارالو دفنوا« وك /راطواذ كل مز هل
 ان ىكسوذلاوطيحلا لات تبل وكول كج قام
 الل لكنك ةانعلا) آن دلل لعورإزيكز كال: موب
 عمد ّسنالخ ىفوانكككذ لزب ا ديبزع ءااوو نريدب عمدا
 ىلا اك الأ وملالوازكف ماسملا زج داما وفلان نحل
 نرقو الوم راما رمال وللا وعد زالومج ند
 رفد تالاوملا تالا قالك شم عربا لضونارمزل نال لع

 تول( نت تن ثمل نإ لامس )سن المرتل اال م ؤلام ىدنبرلا

 ينل دوبل ان لاحاع ظ
 كابالا ب انكوسنملا وعي دالز الثامن عاملا 00



 "فضا تن يسرا و يسوي ان فاتنات اال 57 2 1 يحير
 لس اناواعنطو ةياتلافببو كريولان الزلال نع نوتن دب
 انالاا"ندن ]والزيتون واؤموباو عرج زوجا وفل اد
 هاكات ركجل خلطفنإلاو غانا فلن إلا لعيترو ىشلااهبعازلا

 ىلع ةوزحالا ةزخاملازرش اربع (كحال يترتب ولالو اقاواص وكانا
 تروا زعلانة روسنا ززككو شلال صعودا
 ”مرخ عراد ورابسا] الفلا فونسرل ازال قاوم صوتا
 ل تن ىلا

 ةليذملا هرقل

 0 ةنيتسنن داع فاطر دوو تا
 بد هيلو الادني بابين ملا وزر ذ
 تلذزللان نرح ني دلاردرص هربكرازنكملل يصير رع
 كردي ننارنلا اعزاز علاج زاومتزيكوبازي :«كلاوزتانا
 ةلبحيو | ةعاشم تتار لادم ار ١ اذ
 ا مارتب روف امكح امكح يدرب رن اد ةدازا رتل )طاب نللازه
 "كعب ايئاتورانلاهلخدا ابناكنع م دانا هاش نادرا
 اينما :النبد شاب مولا دا يااا ةنييقتلا
 هل دل د لح غو ب

 انا +اهعاجب اتا
 يكب ذونللا هلابك دخان كمل انو ءاجلا. ةزخازملا مدع

 كيلا ًناوصنلا وكرم اوشللا هةذخائل او تؤ كما مئادنن
 داباشمل طعورجن وهذ تنادنظ وغلا ل وضل انرك لا : وصل زنوك
 الفم بجلال عوز جيتا ]ب غئالاوا خام ذل ىءاوس
 لااكزوا: هفوة للولل بسلا ودل ةزوج طردت بمالقاو



 لوكا راوبيو ند غرك رينا نلت نلهلل [تازالوبو هركذب للف ضبا
 محار اهل رب زموتل عالنار الو ازسمجع
 لال ليز رجلا دو خط ارممتل رذاذ. دنت
 كرا بادي لإ تلا يمابص
 دوب بانك[ سد! تككفوسلاناراو مكتلااننبازش

 رولا ادتباوزلا فلازم ظ
 معز كل وكلم ميلادانعن از اوبوؤئافلا نالا فلا هربوا

 داو ا هزيل نوكر نظم مرا راولالصاح لوف اانا لعن
 هير از ارلو فيتح لاهل لعزدللا دجرإاو للملا لعزل تملا

 سراب رك انجز بتم او 2 للا زب تملا ل هال تك هباول
 متميز شتسال اواو غال تو زا يفتح هددت عشو
 مرام :ولصل ا اح ومر عواص اذا نير الان جفملاماهارتما

 | 1 هتلاو تناتكةريحرب ياو تانك لاذ قرير غتتكز ءارايليسما
 3 ا وتاذايطاس لتعاليم لاني
 سال مدوب لاوس اذب) دجال االول غاوصلا
 لانو يؤول هز وقل روع وك ئبوربررذ لئلا زرنا
 لا ةروكد لجل مدوعابركذخاوركو تشل كالو
 لركن اوظنساو انت لاب دبؤ محد رع ىلا هاا
 ظ يضل كح ةارمنتمل ا الادطشرلاو يشن
 فلو درع ضبان ةظككازهغل اذ كاذالغإلا
 رتولاولاذطءانزغسن لوبر دارااذا اميل [سانو' الم

 رماوتاووالا م اسانالا هلو باطضلتل ازءالحاذلمقوكلا
 لزهودجزرذجتلذ ماكي وتل ةلئوككاىهؤجرافاو هميتلا

 تي يو
 اال زددبال عضل مسل رالف ريان اواو زوم
 2 نيك فززنشما 0



 جوغلا يوم
 كاز كيلو ىيكونم زعيلاو هل اه نتا يحكم ضع
 انزل ُ يكاؤانكالذالا او لورا بدران داّولا -

 يوجد | بل اوهلوب هددلا زادك تدنن الان هند
 ثار وكلاغأ دو عم اوامر مش اناةرجعلاز الز الأرانبيز وكب(
 كرم داذصو نك هتلارلخ لج دم

 0 قاشابوا نلاهلا ماج ءافنمو اذ
 الور الواط زك: ب نهج
 0 لونا دكا زلاو بع
 اوذلاروككق بلش ورك مم هامل ال نييك اذ الاوزان كم اناا قول نوري او رسل اوزان اذا ايدي لوا ةتلإ وللا
 متم اذان قولو انبعرنوكب وجت اقرا قولو يع
 "ارو از كرازاكر نال ة ناطر ف ويعمل واعتبر وك
 0 داصرو علت 221ه
 رد اللوم اياوج هنا مل رداأو يرفع رسراخملل
 راشياوطم# ص ءاقملاو هذأفب هللا اشيل رقيرك
 انيق يراوزروؤنلاو نوزذلو ادشسالدركوتلا ماللاو
 :ريقوكلا نعادمم ُنآَءأد لاهتلافازك اودو هنن ات ؤلحأ
 ويوم عالما زيك نحو هداك
 او ةالزيعة رولز .قاتمر هنئاررتو هتلاوانسولملا
 كاوا وكوب دم: :امالا اوضتنتناولاذ مده اعازأ هللا دعب

 الارز 1775 ياو تاردملا
 زانرزن لف ازكددضراانازا خا ويارا متون كبنلكالف | عرار زن رحو/وا هلال اولى ل زنط مجول: ةلقشسم
 ع ةرافير بها ابإو نملاهرزرلا موي فطمزتلا مرش.
 ءانينللل فانا 14010 ارر عدبع 1

 يبل ينل 9 ع هر
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 ليف عزاكالا طفح زر بعلا ةداع مهنا هم تأ اقلاحا

 نوب اءاهان ان حذو اماذوب دلو ع2 ئز رم امييصلاوه

 يمال اندم ارنا/ىيلادهشرتازىدامادااا/ل اما: تاكازل وك

 ةاييعوزام ضدوزخلا الويل ضمخج] بوو ضفادلا عزخب بمن
 دنع مجواانكك ةرافكل اوهو جوماّيِب كرم ىبحجلا كم
 اتسالاددعالاو تشل ةروزكا غسشت ل ىيعنل ار دلقنالا
 . اهاق نيككسم نشع مط اواتثرقانحا :بافكوز اقف عزا
 ةشمل دكت نكن زركب نيك موسكو اهدا يب ذو راهظلاو
 رعت سب جنو حازب نوب ةماعرتسي بع

 ةطاتقووا ارالاتمد و”تلتلااكالازوااهنعج زاقعولصلاهبن

 اكس ق شع عطا ةرانكك يلف بفلص لاو هاب ادلع (ض ااا
 ىدانلالاتو تخل طعؤراذككا عيت نوكجر دعي دسش رز مويالا

 باذاتافت انغاجل اند اردلاو”تيسل ملء اقنالاو ىلا رانك

 انهتبانجلاو انجلش ةامكلازانلو قلل عرج وير فكل
 رود ببساوروكرش ثنح اب تمول مسا :ىحدلشهي صحا مال

 اكالرضنيري ىببلاو كيلا يضشس دك فلا تراكم
 هيلا وب كنب كتارا اولا فنيض اائأو دزحلابارضقنو مدرج انا
 /ةيعع ]كن لح تيلالضنم ال عرطلن الاب مىستل ولا ةراهكا ناضياك
 راو تنكر اني داوود دخ وكو حصل كو[ جداا ع

 ًالعلبل واسمح زوز« ول 2 انك[ ةنبيزكبب اليخ
 الفك ورينا اذا نيزكلو انت هتدايلؤعتلر وعن اهنا[ ىبجا

 فالع هزدلا نجا هلكم متم بوعلام هونت او ةدابعات
 فك ابيل ةطماعم يماعب اح زاهيلعان عمري هككم )ماد
 0 .3رتاهياخلد تلا ثلجي ناطحة انك القد

 دي ينس نس بسبب

 ديت 7



 عورتا رثوهظفلب رو عنيالو وورش روعيربعلاوؤيزرتساللت
 هعبةرام بنو هن طع] ملم ايتإلعونلا عمت ميم ام ةلاخ مك هتلارفطتم غل نكران اهني وانو مز اكوهد
 نافل يومعل يلا نا( انلااذكيزحاطن «لوآلا احكم او وسفن
 :رفقوب راو كاقلاو اتاك نماع] مرير داو ارحب
 الغر تب تراتي كوول فرحا بر ذلاو (هطلالل فمن لامس اذاو مدادتحا ينصح نوهونوستملا جاك ادي دخاك خيا ندلوضا شاه ضجر ذي ديو ح نجما
 ضوزلادإص ار: اان امو ذيَلا "ميئارغلل لعكس زال |ردازكبف
 لوصاإل امو ناك الات مف دصناو ةردصلات موضت كزانل أمل
 دوران يجرم دابمرمزانل ا نياذرؤغلا#
 هت ]وازصالاوهانه هوك امس اونا ق نطنمل نبق
 ازكاع هنو اهقس تنعم شله موصاخغ وك وحادلطم
 انا ل ىزروصت اكول العر اٌكرار شلاه] جوف تاغ عشا
 لمفيترإ #1 رزاارتموأعإ ة لعمر زنوا ينيب الإ طوف اطر م
 خدة مؤجوانزلاك دوش ريربالو فس رزنزلح عازب طيب دذلوأ ثا
 ةباراكورو ديدخلز ف كالو قوبرو عملا ابمافولا بد ةراغكلا كير

 اين مزو تخت ليل يشم مال نخب ابو حب انعسس توما جة
 ' ن1( غالاذم تزلج يذلا ركنات ةييذلاردصالف العجاف خرا هوست) يؤ درجرب يخيل ىيارستوم . وريلازم)(نوش جرب طيشس قلحاذااموالخبلثغ ىلا لا ذاع | اهددإ يهتم رمت الاثر ىييوهاظيرزن سالك حل وءاهغفلا
 نراه رخلا نلذاممدحار ارهازكبرلو ىريئجولاطتنم ! هزل جورناةيميو هجوزار زا ظنسلأ )(ةيزخقلا | لددوجفاا ماهوب زبز لا جملا لولا طي نيكولا
 زالوا تقنع زن ع قسار جوزف نطلاب
 اناويلولو بوي ةليمف اككمومد نرلا هنهرنعا زارع مدل الاذول كن



 ع ب هدول دم
 دوس الهدا ايزو ب

 9/جتزب ناز نرسل عفئارمملا الذ اشلااتاوت دل فل ١
 مررتلا ج«اهعذا راكع هنن ]ويد االا هلي لاقت تكذانه
 تورت صبرنا او الغاشلا يسرا رت ىررنلا 3 ارك

 ةئللاووأ تيل ]
 .تتسناو دحوا فايف تان عش عصا الع
 اتا نمدوفل ديسر شو اتلا لس كالهإتتمدرؤن لق
 1و يمال متل جبد بل
 دجون لدمج زا يجتتجهو اتق تمزل اما انكي وهو كلام

 يللا فيلا ملا ذولاك عصي الف هكا اًماضمالو كالا ردنا 0 1
 تدك مس الاوفر رارزن هبال علبلو فرص 6

 لوا دو اة اجدارجتك عجول[ 5في "ناب قويعتق
 - .ةطمل ةربنإو تكسورزن ركلات رؤفلا نجا تةلوصحربنتشالاتتم

 هارائيد فلج, ارق هورزاونلا ءازك يجراتك
ْ 

 زعوور امل كنكلا/هقلا اشم ع يسوم

 دس اروكهكلا اكس الاقو ىيلطولحراعوْر موأكوذوم كلا“ رابلا

 ا 0 و م ةراذكا(فلح تنحولو غلو

 طفت عملا نب 6 ههكسج لا
 متل( ت يش اناراتسس زاد كتير عضاورل نات

 قلو احا] صفت ان نتي ميش ان ذيك شملاو/ىصفم 1
 كملنا ىلا عج انحجالف تنل مزوك ازا عريخيو كن لاو عويس مالك
 ةتلاثش كرتملازاواممف تيس 3 كتي كروي لوفاماو مشاذإ ارز

 يعينا رحل وو ءاوور دام رم هذلذ كئاذال مالمو

لا جست يضل هك
 ظ جس او

 م مم ل“

3 

 نيينليمسخت تيان ة ديت
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 عودادبأب ةلطظرأ حرص زول ةداع ئتنلل هؤاننز امةداع[

 قولو أنجب اهلوادتيا إل امرحوخعو ني خشسلاو انين افرك باز هتيضضخ |

 يلا عرب نار اذ م احا ضينحولاو ىزاغملا هز عون زاك روسنملا
 كريد مول از اقدزصمنللا اكننمالا فكر جراي نشل زعل

 ءاندتسالا) جانا الككلم كبل ضن ئايد ان عزالاق كرم لاكن

 لا نوننسبو يجزي هونطجتو كومار كافر منلا
 ,/ ايهدرعرم يحاور عل باد ياشيفعو ٌءذام مرا نف دونجا

 قرا غ يلم يول اوف مشسملااناندالارازصالا مهلا و
00 5 

  تيلاز تنص ]وحرب نزك اةي] هر ملح هت هتلامالاع اًماخ

 21( اطبحزاكااوسس توسل ب دحأو تان هلخد عين لوس ا

 تفايكسبب سوا الخرز نصتاودوجرم لانو ةث
 اذاني اذازض اًقيراغح اعمق امارس امور اول اهؤينكسب نعت

 ةسكار خي ةوكا هاذا همدن ءانكهوتياياوعتاذ هتنقلان

 لك :ةوتيملل نيب لاضيااد ل لهده كؤكإل انهو تئتبلاو نام

 ست اعزوكبر اولا دياعر ايازاو ءانب قون ركياورارلا كيا عزوك ا

 ١ يعل هايسملللا
 أ ءارامارها روب تشو! تلم لو تكررت نه قو

 ' 0 دو ةماغراد رايدر رول اروع مولا لموارد
  |[كيوئلداذل غفصرا طايبغافومو اندلاو كاذج مع اعشا
 يصل نمو, ةدلما امم ناريلا ةرابع هزه ”رتحرافلا

 ودلك دع هصانلا ةرورولاكو هلانسحر تايؤردزب مرج
 ازاي ازا اكررؤلاو ىصرلاىبارنزةحاتمنو

 فخ اولمجود(ذ ةريوب[ كلذل او هلضالا يهمه ثوم ام دولاللا:
 ظ | دق تولايكلأ ذيك انوا لب امواًدصو كير ذللك نر اقوأ سنام
 ةياخيت قنديل سدا زك عش تعول (منيالانانالذ

 و

1-00 3 



 هربت

 ياو طاح ”واذ ةضاح ناي ةفرعم تنام او كنج مدهيبلاذ انبات
 ةلئلرم مرررم مزال عاف اه تعا ذا ندد جرب ل اذاودانبإا اذ
 محاولا ثبتي امعريطو أ الاروترجدل نع لذل :تفياانته
 ارا اند | مر ررنم اهيلخرف ل
 امم دم كادزحرذأ ادخاله نال جور ةعل زرتف

 دا[ منصف يذم اغصوان ءاءانمس قون فاه فينصولا|.
 لنا وذ كوارتز اصيابشلاننمولا نان زك (هشم لون !سئلازه ١.٠
 وفل امج ذاوغل وكي حجوصرلا سارا دخيل رلاةزهرهرب 0 1

 اًياهرلا/ مدعو تيبازه باله دنخطجوب كانه ئخألا»
 أو زف يل مذملا طاونل ب فوصو :ءوشبباّذ/لعص "مده هلخدؤا 1 3

 اكزوب اهلخيفرارلا هاشم راق يالغلا ةرسنااشي يبا 0 ٠١
 طرف دال اتارساف نيا رسلاةاياذا ادوية انج التااحأ

 ا ا 0 3
 ذل ثان لا يلا شل تصو اذان تر /4ون الناب ماورتمعرفلا 1 4

 لدأذلاناماو داريا جماكرارل اوتصو اند إل مرذو صول زوم 3 ٠

 كالو ديباج ةؤزنلا هش رحال ولا جوز امال 2 ١
 تيما ال الخرباؤم ازع ةرامع دعك مياس عسل ةرال 0 1 ١
 كارلا اعرياز ءانبلازافر ارل افالخباتنبل هتيئ اغّدل عاب كروس 1 | 1

 تاماذا للرانلا ةنهزجيدالفاولات مررت صاح دلفاسبلاتاو تعملاع
 . دلؤرمو نوؤلا دولا ءاعتيناذ امن ةنكرإ هلا اج ا :

 اماورارلا اجرنا رئاعون اسويه ععاخو ةدرجل نعول از زل طترارلا الآ ٠
 سوا حا 8

 رتل الضفة ارا فني مز فاذلانهزارادأ ٠
 ايه ]ع ىومرل انك ليا وجا اورو همة تنرولل ةللستعاطإ

 ذاق هنكلا] ارد ارانلازثوطسإ) ان راضيا داذ
 / يمرانلا بجو «دنجالادؤع قر جدو ديس يطسال ع جوزحلاب
 ةقبهتهاط جا ةانصجاتج ايوا نات ر اان اخرا



 ش 7 |تيبادكمي بدوعبا ارلامسارالههابشاو م مسدمرعب أمل 1

 1 ١ 000 ب .

 )اكل دذاش لكون طنسد دارا تيتو ةخيشت يات اذتسلا

 - مواشي نكمل ًامرود هاخدوأ فو صوزقسلاو مف

 ظ | 180101 ةيقؤرال لهي تا وحوض لدجخببلا
 558 ا كزلحت ىارارل زب هداخل دكر ذا'ذامورارلزنرهاتتازا نجمع
 0 وهو بغلالعلاتلجانلدوااهكسوهدرارلا زهوااهكس
 000 [نوالاذراتلا مةلسنلا رجلا اي وهوتنلا نعئا !«كرالحتا
 ظ ةش اللا ديف ةكمالبذ ا كلانلا ب .ارلا زميزنأو غاتر اؤ برشا نك

 ظ أنو راو طشنت ا دوجول تكف !اذوروصللا م خب ءنركج الباف

 0 . [/تدجاتك ةلاحلع ثرل ذاذ قبرك ناهز نمئذسي درتلا رقمنت

 00 ا
 . [ميدوتلو ةرملا زعم مود تل در قيال ذ الوخنتل اذالاّوب تئاواًموب

 | تالع يح للقر يالا ذمربإلا :الدسب ايومولو فظل كذاجينأو
 | دوعتلاب ككالةلانانرعتف انوهوزكردان اجوانرإلابدكالف

 | ءارتس لكل روز ا.قرمتلا|, زياش ءاوغد مجتزختلا
 كامل آر "اياب نادال ملت

 حد سلاأر

 1 و ويوم عارنع

 0 "3, متي
 ا الو عاتلالتناعاميؤروناملاراذ خيزلاؤممل ناخب دتايؤفداو
 1 | زرار دنح هلزالاةددخباؤ ع دعا تتناعيلا فاتكسةسبالثا

 1 ذو ب تتح تب ا هبكاكل ور ل ناضم وه ممتن ةزخلو

 حزما و بايرعج نرسل )نك نإ فر نارقلا مسد
 امماز هرب مزنمو عراب رجلان مسن الا زالجوزلا اكمل
 دندن واعركم البو ماب ةيزتجيل (فدلنأقكتك

 هم :انانحالالاهرايئورجاتا لغد جاو ىروحإل معلا |



 ةينرل فمان كل مهر: ظ
 : .جوزحضتجس لول ارجل منو ندعي امال مابملاجرخيلا 1

 5 :اشلا ذة دوو كج ]

 في لي 1 عيزل اجو اقلاهوم
 هازجإم يع كنا ىديسيسلالل

 زرناكزعفلا ةيراقملا قس ىاطتسالاتورالاق نع

 الساكفولا لطي اهل انتقال ناند ق قررم ٌيمالكلا بن 3

 8 3ةر ارز هت فلج هاطلا ىداخ داما نملاو تالالافاسسمالا 0

 ضال راعتامارلا ناو ةراملاةلائبتكحتاعبشتسبتل# ١
 دؤهاطزبو قيم جاوي ده فكس نا نككس وعملا ال 0

 دالاخ جن اوكا كبش لال راق زكا بةلالح فكي ١
 ِي 1 تنسونا ودا سول ١"

 ينال ورح ككناوهدو م قتلانكسلإ[يلد (يتلاواهف
 ةبستلاعاطقنا/ دجال ناس داو رغب المضي

 رز ةطسالخعب دن دارا هود حتي ذا ا

 اوم اننؤيئهسخطب ملا زاذالاعنمواايذاحاّبش اموالك زاك
 ا ظ

 ادب طا وح ااهوخووااست 5 1 1
 0 الحلا ويرفمبابنم عوزخمأذ نخل مشا 2

 اي سياف دهخإلل بجودالث اف كإ زذاراالا
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 خذ وكموببلاتيرشن ذالاو بلازا اوتيل الل لميت ا

 هنمزؤب اء ماكنا ”مررصررف عمد الز ماظ 'الطمو ريغ

 ضاق اهلا راذامتيب بلضمل باغ هيون جوتي رذاذ
 ككح اند اينو نم هنتماا مذ انزال زاك هئاتنالئبوأيفللا |

 اهداانقدلؤملا نس ةلامظوروا ةفيرس نراأبم (قلل انهو
 ال ار لمح جيرو انم حرا و دكا هسد ”كرطيلف
 تدر نيءاسر جا زكت او تجرب جيزلالاقفالثم جيزالا ةللل دمر
 0 راهو اهلاهلخاب عونا عزت ونلائيعوتت هذهو دك م
 ٌيوتزاؤ خجلا ارنموورلا جاني نمو ازرع جري ذرعجنلا
 اهم لومنم مام عا عمير ار 2 /قومرقتل اند لا طل الوق لعب

 ضان ا/دروف تيرذت إلا ذ فوض فتك لج كمل ديزل هاذا يردقما
 كاوتالع قبطي اولا عم عر جمال كا[: نم لكرؤتن هزتملا

 2و رن رك لهل هدف قلا يلعن
 ةلدبك) كا اذا زي اونو نيد قتل ازاالا سلا رح و ةرلوسلا
 قزتسم سدا زاك اما دنع د نكت ل وذم دج ناخد كال
 3 نر اف قوتسم ني دلعيتكب لزق بزل تسيل 4! بسكت دب
 00 ديزكم ع ا ووبزأو نك الل تصاخلل تداد در

 ةاوناذاًملطم كرك د ريو الانف تنك /زمىذألاةربسل تاكو ل

 وا ضرك رس ودمج

 ل ةز بخ اكأول تح جمادنع هع نر ربو تسجيل" عرش لا )
 اهأزنيرخانالخر عت: والؤلا از رهو اصيب ان نزركب ام زعو ةرزع كنج

 )اتيان بجو ديد اذاو دب ومب ندم ءابلا راامك قعلوفا

 ةالطدلا عمي”(, سم دريازا دال ندد قد

 ف عروة دباف فراعت مزاجي ومر إوتسم بوحي زااذاظفلا اراوهيد

 9 ةطاب دج تاج نط !يلاامردزعد زل ةوز يلازم افرول
 1 ربع دبع زال تلي اهو ادري دزاجبا وهنا لاخضلطم

 ' ١ |ونجيلاب ةياقول لا مريخ نكاد مزون اما فرضش اف ةداع وكام



 نزار )لا شكا هر اتعملاو نلقي رق هامِضيارظلا

 م اح ياس
 عسا 5 2

 سس مم : 1 4
 00 ا ا نون نالامهرخواءاناباهنم سيشذ ا 7

 لية ركماشزسنلابدازاوا اجعل تلا طا يكازمايركي ١"
 اهزوإلا وسو لت الاروبرج) ةرئكواءأناب نيشلاب نك

 سوالب دتمنتف نوجا دعاد انض ةزهزال بسوي : ١
 ١ كر بس دبع

 رخو« ة/ نكاد سا صامره هيو ااتسكصأ 2
 ايلا ةيرموتنفل ا قالا> اإل أمان انءاقرزسل ا نيم الات يعدا 227 ظ

 ىلا تكاد تناوازا إل اونل نيعملا:ةفصلاز اومئيو اكل اؤكضرتو
 1 اددكي غلا البطل اضيارزا بلا ةرئسلا امكدبعبلا 1
 اهيلبتامببو هربا ةزهىب قزلاو مسرب دال طال سس 07

 اناضتنس زو ىتللو اجد ةرطلا تصوانوسلا ةفضإ :١
 يبا يعاد نصل وك يللا نك قفل نيو نل .ىمملاؤتفصلا
 ضل ريما ذزا نهر ضفوربتمم يف همت اوركذذلاو ترجمان مد
 النلود يبو هلكافسسللاا:هزفإج لاو جب ا رع
 اهماذ أذ سنصل ان كلا و بطن ازال بايو ليال لك
 نزلا مالك عاجنم نولومتيسل خر دّباك قخا تيهاماجلور

 وللا غيت فصرااهربغصذاماو ارنا ماحب واما تباطقآ غ٠
 سبل زو علذل تياهوتتو وسلا نصا هشعازاذ ءريولآلا نعلذ ا



 كب

 د17
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 1 دولا زن وعص 1 1مل ٍ

 | شابا دع جينا كسار يدان ش

عدرسللا ءاكراو سنجل امس معو
 ١ سرا اول قرنا 

 : كفر دودج بط كوت ةيجشسبا

 مالو مل اانا ل الاذن وكس ذل ءداكو ىلا تيل اعين :أيع حست

 6 هل ويكج صدقت اباد ل ل

 _ اخ مالنا با انالو بات بهلغل او :

 0 ضن اة اوائيضر ةشلاززحلذااكدموائوصقمام ناز

 5 1 نياك حوران للا دن اهلي يعش ايمن
 7 ظ أ يسد : نةكوزلا ديلا عسسل ار امس واسوا[ بط

 1 9 او زوال نحو تك كت نطو تا 3ك

 | مها طاطا نجوا كوز ركل فانا نحر ددعف
 قعزاده طب اسمرات لكلا د كلرل ماضل الخ اعليماصتخالاو

 مول راو رعت هند الانا نحال انؤ عفو فوك لها

 ٍكوضاليلعو هنكال با تمالكو : ةقيردوملاوزمالعزالا كت تو

 نسيب تيذاو ازا عطصيارزدلاذاعاذانك

 فالامر اد كفنجال هد ةط موو تنل :نا مرن ولدوا خب

 لوو 1 اد كانا

 قنا ماقتل يلا لايك

 وجسم و تمون (نار ير مظيؤلط ا

 0 ا و انا يو زاكنملب 7 تباهشلاقللا

7 

 0 رش ”اعؤانشلا يقول فق <

 ِ نادل تحت اجسام اكضففر ضياالؤرم اظل انك محلا |

 هتلاؤاطزاعيزس وول لمع زوج راكاذ ادرج جان عرفت ها



 اولا خيل و اوس تسلا ف مي نع لجو رغيف هل دب الذ يعرشلا
 اودع نمسا ولا لتي وي اهل
 اللاقزكإم تارة افرصتا:!وريؤزجكا نعي لعيد الد
 الصار ومنت الو قريملاءإج شيل افون الهو ملا يجارعي رك

 تنامي دودو ميل زوقك انه ام يسشنالعتلأو نوت يام
 رهارج ءاتاضقاراوا ساق د ارك ىيزوككنه ةيؤلاذلا
 نكت تدم ا|مةرنع تنك ل تءامإو بلاني هزل هازل طألأ
 نوصل بعل كنج نوير تشيز زاكماوهو لوس انتا
 طب اكسوفكم كتل مهينزداذا لعيجو ربا زل تبل بن
 عنتماول حدريعلادفعن اف نم ذل وزعركمرلاو عريف ةونبالزا
 دعت لوز اذ يمل اى غسلت ل خل شال نعل تع ءامل امص نإ
 نطل اما نك( ذانرت ركنا فبزككاؤ اتا هدجربأم اخدبعلا
 تينا ىمدارحو ىيعلاد امن يللا كم |ةزاخيلع هوعط قشازلا
 نادل شاداقملاطشس ارت ةرانككو بازل طب واحلا
 رسل ول :اما دل نب امحالكؤص لوح غد انسن لااا
 هلاك نجالز نر نع دز ىلا حاج زلره قلبو نسا
 ثيجرللو اهبنالطمبل عفو حرام ىشتنالإ مومصتا انو ةراعرلا
 اون دن ؤ كم اسهر اذازكو الا اغسلا آسسملانآو (ثكمشئ الاف
 رولان نول دلو كنف ىبجلار منير لارمأ اذاوانوخلاضسمل
 هلتق عدليذاة:ئملألاعانالو تتقبل بو دزه ذاءاذواهاظرلا
 1 انارادل ا ثنحتو ريججاد من كمورتو زكهتالا جادسب

 نيمح افتر( ذ : اكتب( ذ زاهألو فراعتملا ل سدلاوملاذ وم 2م
 ل راه رجا: زان زان فتحات لش اقبساا
 تبقحاج المال ارع عنز لها وق انتا زجو صغر كلوا
 تدار مبدل |بّيملا هلاربلاصملاّرإل نزح آلاورمإلا افزتتنلا
 ]ولان بلم مطير شملارررملل بكا ياهل عرس ذك
 اهنا لعرومشسلالورملاولازدحاذا زي شناقالاديقم كعد

7” 



 ىو ىلط نا نيسبل نا ب ىلا ٠ دفن

 يخل ول دفع ناعم وم كَيَمَق هن حاحا ح مذ د 1

 . .ةأورلاولا ةياو ل اعباريته نا( ذزاكةردمل اذ: رشم[ يملك

 .,راحالا نليم كي عامدعبو ثحالاو وت اولا جيلعاذائر كلي
 نلكول هب ةوبحلاب درت لعل وخرلاو مالعلاو وسكلاو بضل

 ! ريك ارسم لة زاكلع لوختلاوا عم مالكل اواتتوسكو ا الف ضايع

 رض ويزنل ماكس الا اكلهم نا نما
 | هيذ يموت بزعي سو يملا وعني ا/ماليالاو ربل
 تبلازعو ةنطلانع هيلع. وسكون

 . مارخالا ف جوس ازا/الكل ايلي اازكو سيلا ب بوشم نال اومن“

 تعمل ارودو ترإن نمدوصمتدلازاذ لوخرلا اذكو وأب توللاو
 زضلإال ةويجد بقتال فإس عاب زلحول يرش ) مل
 ةيتميسقلاو هبا ذونج وبي ريما مو ةلاسالاوب

 ديعب بلعراناهوررشلاف؛ 07 لا

 ! اهتشاورىشرمممهرزم كتيقلامرعلارش نعلم

 انها اهعشرفتيزما ين جكزلك دول سباع يفك هضعي
 ]خر ككاللبشو مالمو رمز م6 ثنح اهنعيا
 كارد ةرارخ زم تسب ماا ماللاق اال ازع وست ل: عالما

 ةتيرمن اكن جمزلا ويشن ةكذاتةزرمت دقريو طا ف

 :لاتوويارناكرعربسكاواوبف عدا بلو طبحت يكسو ةأرملا
 نال 0
 ' مان 00

 دام أود اتمملاو جوزل !رطضزع ة داعب كلل خا هلواتبلا
 رزتلاة قفل, مه قزم زخار اكزك ازكيلو هككم
 | تلت الاقو هشيملا اةةغ اناركذ اذا ةجركؤي :م نقلاانال

 : 1 يل ساو
 16 عضرل نزار ءاجالابإتو ولا ركل حك نطل اكو نم

 هب تس ح :ةيمح مك / نمت ال ة وما رزع كنك

 ا عبو كيدقاو 1 / 000 ' تابنيكل ب



 االول اع داما[ ةسواعقملا اذ ديبالا :اولو :ًولافدب
 .د اتم قوم نات |مزلوضبذبو اهني خفالتخلان

 ظ ادطحو اطار اعدام ةرزل اعزب ديب
 ردلفأل اذلاو داذل !اتاوفرالا لعمال دافل والا اما كن
 ”مسو انيبلاحولر والا ةبسل اوطقن هله نكي ئزلا ذم
 اسري |غوامرت رشرازل ا زعاعجيو طولا وضل
 دن ل تدلل الفلا ذات يتراحالا ب : ىصلا ذذطح
 ةلاؤامإو بع ابان دعيفرشلفلا رز ونال
 دادس اخ ربولجريردتل ا ومر يصحو تسحر ىلا ةالذ
 3 0 1 ةراشبإ مست نعزي وف نازك داعل كِل
 هع الاه اة لّرالال نمنع يمس قوف مجاز |ام لانة نسمازهااجرطسرل تاهو
 4 تا دلز صا ريدر ةاةمقأ
 0 ةدلارب اهنيك! حوار كمف تلاوات اذاز اوزانازازسنسالا
 رجع تلال وتب عر وتك امن ايدل ايس: زون ةتاعٍجمشوؤنلا

 مدان مزروع يجامل انس بكل 7 ؛
 ايصقمالو :بجاو :بزيوسلام مالنلال يلج ارامل اذربضسا ] .٠
 عدرا قس نجاعة وو عال ذ هللا اخس قتال 1

 ولسنا نجت ناو تبان
 ١ كالا كبأ كبي و ىئراعتمريخ تاراسعل ٠ هزيم عفالا عزمه مازتلا ظ
 8 يس صم



 ع ع م 3 1 ًقنألدا

 : ايي قامو تارا ذاذكارربتب نون ييديم . اكره شلل ع+
 امسح ز ازا ونلا ءالوصالا كرت ادؤلا دقة ينغلاتكم
 ا عسب دلح معضل: تالا زاره انلاعةبااحا
 مود ولدضا ٌعاَنَع (اممو سمت اكونذ سيلالةنايزلح ولي هيتس
 عراه تمن لالا سالاوب لازال هوجعلشنح

 غم نال هون بج نك 3 موإو سلا رصق
 مرير درة صبال لد نيا لام اناركذوا يرتسلانل
 شرة عمر وهبس زو دوعجسلاوا يوكرلاو ا ةهلا وا يقل تنال
 ١ فو مهصتلا) عفا واتح تنال دنكالاو د دح
 الكب ةدص تبالاعتلكب تايم لتخملا زاجل ما مع رصلا نأ

 , | قص راواد عدلا قا يو كتدو لاس الاول رحاو هديمنال وصلا
 .هناةمكاهلقادارسو تعمل ةولسمتااهبدزرز ال تش
 !ةللماللا وذي تمرلوب ترك نكت اندرو ول تلا زجورلا
 زا ته تول انا دّيلط عينانلو ترا وضتلاطتنافاقلو ذيل د
 ولاد ةبوين ةقسحرلؤ دولوم لكيم ترآوف قه دنا ذادلو
 ما تاور هدعب مل اوةنعل !ًةرفتنن جؤرشلا الوم تعبر

 تدل[ عراولاكاتتارإو تراوز ا ةداو شل انجل دو
 تيا تناوب قت شلال نعيالالاذو نع يح خاتم

 داولالاولطم الور جرس بلازا هلع نيل نلفت
 وهاك تيد نالقاعل مالكل ابصن يل فسوب رقد
 اًمحاتلإو ترلوزالاقاذااكرمسن راف تبا يهر هج يطل اا
 ! جد دحلا لل دل ملاتيميئالطلالجفالجع

 . | صلو اكن 3

 7 ذي نسافر ءاعذقف بانو اا ا

 ايطوتسم اص يوكو ازيمل )نجلا مددت عل الوسرلا اانا زج نبأ

 ع ١



 احا 0 هس
 تبت و تماغلا مناخ يتلا تكد صع اجد

 ديد اذ بلازا دكا فستق مسن ففلاب نري
 تبق ذأ قيؤتجمل د كك لبزولازعبألا امس اغاشتي ل ينم
 ةظراشإللاود نم شم نول انهن كرف ةداعلاذ ةءن دان[ ضبق
 ةافالاةازا زهد يضل اتنا2مرازكف تنامال كب اراد يءيزوغ
 هنم دوصتم ا ننك لابهرد :عيضمالانكي جيازكل مجم ئامألا
 ةارااهلهر) هلامعوسو ا ناعيا اذا نكد املا طعدان امنع
 نانسى اورتن اجر عش اوفس هالو ننس الا

 ولحول ج ق,ىلالع هئيدرولاو جستسلاو اش ايلول تسال
 امةنيد ٍفرتشاولو تلح اهو ىزضل نأ رووا | سفنب يمشي
 بأي قطن افانكنؤرعز ومرت را قرولالع نامت امزال ة نك
 ةنجمورلمن) كتبنا 193 ل ملا واح
 ظ ملص ه4 اهرىرلل كه هظتس لور
 هيي هس
 مكسيم ييورلإ م واملاعالا :جيرازال | نوسشسزذالا نال
 از زازا تابت بمتلات عوانة ذدحم لال
 نزجبالاو بوشنا معو داميالأئدالاًالذيمتلا الانتحال اضألا
 - "تكشلا اه مكتنا/2 نزحو تانل !ندابف ىرجتلتكاذا



 0-2 ارا قم

 دل اب قلعملا وكلا ال ءاشلا قمل يلعن دلثةرزعات او ىرتشم ايم خد كالا فدنعاتاوسعب دان 36 تيرتشل اولا دىبلل قولو فاشل 9 نم يلب ةاتصابن تيرم
 كيفلرعت ةرخجوجرل سافل اعلا زك عما فلحاذ اننا قوقوللو دس انلإب ثزحت ككل مع ةيزني ل اكد كلان +6 جسلا: دل قشنالت|ب عيب غلا زو دازمجل ذنب لاذ عواد نعم ككإال ليز لرش زال رجوي ل نول وهو تسال او شرا وسمي 11 از كناذ رمزا 13فااجانانك لعاقبإس تامتحالل اتم كرما تطيو را يخ طقس كل اروب فشار ارايخلا اًدرع هزمشس ارعور وفا يول ك ضل ادودلا5 نكت رقد دن زا

 ياذا مل تجلب مدن لا 6 ارم

 ا فنب جورتتف ةاركوات دجيوزتزالاق ذل
 ع قوشحل ا جنح وس ايدي كولاا نادي وو مس[
 ع اسال ذا ريخدا لاو ملا وصلوا زيفلاو 1كالاو لاهيا لح هيك فرو دو اتق همن تنحف لارا

ْ 



 مس بيوس عسل .

 عسسل الو مقركإل هراشنح مقبوحواربز مقرا أل

 ل26 قيسسليالو اذالف دبع ملكي اللا ازاراءررع ةردعبال ةرملا

 انني ردع اه ذاب انااا طش ااواؤياد

 تروغسملا دل ةنكلئككمزةجخازاب تقاس تهم ب:
 لااا وزروب :نيجل اعبي الف كام :فاضا خالف لا نامضم :ىيعابع

 ايكالم مل اةلزلاهغلجإ د صقيالاذحالا هذه[ شبا
 درو اكؤيالفل مادامل اه ناكاصخ ل احلا هو صبر قمنب نيجلاو

 ادع الفرش ازاباعاح اكمالا هزه ككلادرّيزا ننكال جب

 شين راو الخلا ان وابن اوزات .اهواطرادرإخأ اوشا
 اع ديعددع الا ةهاالز ولأ سب تكلل اتااد

 ثنكوادرجلا درو ثنكالفدجوب لو الذل امر عة
 قرت والط العير يلطم فذ رلاككمودرتملا فشلا
 ماك نطحماولارلادعب بالقلق
 ”جورلاو ةداررصلا لوز دعبماكو هزهزالف تيوزواانهزالذ
 كولا نئملا يفومتدلا الا نان تالا اًءوصتم للعام
 نال واف قير لرا يمي ل دلما كلل نحل
 ةابعالا كيت ال انْ امذالخكلهتإو د طش الاف لكرعلنالذ

 تسل دبايرياهاظاحد بل اكو اضف بعزل خ ا «ةانإرجن ال
 نزكالذ ةرتعماظفالا تناكم“ت تاداجلا بودل تل ننس اعوتمسو

 هد الكير صتاماالاافز ا.يلارشاكبا و نر فوالاوز دعب

 011 ز!اقيرص داعزإتنلا ازال جيلا

2 



 ... ل زن... أم .ا٠ ل" نكن ةاما

 ة:لانالخ نب اانكو رجا ٠

 اب رار زيان هاو( ذ لالا كرا انتو

 لها لاا نس دودو: وتوج
 ايليا جينا الاوز ذ/ تجوز ررد ورمل اردت تنال
 يان دز دسار عتسف تل
 رزنإ حدو بالك ف يمح» داكؤنأم تينلإبواابو ويدل وتدل

 "تنشر اإل اوهام ردا [وينوعرلا ايوبال

 يبل الن وتم اوكا اازرس_إلاهباريغت ل6
 د عرولاو بلاد زم 19جرام وهال الوان نك
 ا مايا ا دحعناف نمْسكامآ ا نّيمرخ غار سللاقاذ دازب

 .ةز طيف يل 10ادحباو ب هبسالاقريلقاةيايفكاذل
 ةزنعر وفروة قي رطجب وسال ايتاعامجرنعر هنعمل
 نكاموهيؤر ملا مالل اال امورنا اكو هوندتربرشلا
 ذوو ايططنرانبا ومقالا ع :الوا ملغ وردا
 'ءاشملانيلو جاتك الذاوتكك نع وتضع ترتش اسوان
 لوألا لالص مأعةيدحاو سيال الزلم ادرج زاددع

 ]منح رو ترد دجرب , مو لاًرراتمال لعاتباس يخغزكبلاوف

 ءان[خ تشاد ذانربتزاقو تول رولا
 م ارجو لالا زملربال زل القتال درع لمس رعاه ءام

 مينامردزخو نعلاورتس مويا نا اال اونعات يزاد دجؤ نس
 تلا رد تبول. ارنكىتشميش تول ع تكد يزال نال لشل ارماَّن

 يلا ةرثينطي طرل رطل 9 نيوؤتم هورس تظل واسر دانك
 اف د

 را قس روال از رب انا انهو ؤولاءاراس نوكاع تنسو
 زييةلنكع نبا اوشا دنةرانيبالط غم هنت

 1 زاره زاحم لشمال داشلا

 ' "ناس: ب و

 أسير نزلا كاملا بدين نقل

 1 يود فرلل قنمبز دول اين: الاون :الو



 لشن |يرحوتملاز 0 هيل سا نجت ١
 .اعشسالو هديتلا تنو ةرطكك سحمي لو نبال ىلا نفيا

 ةايئزونلزونيحالا نبال متب تانك ءاهفتعيزاع اكن نراوسسمم |
 طرشلا دوجول قشمب اذ شما ميني ةراذكغ ةرحتنراذ كلير تلا ا 8

 كي ىيجلالا انطي الذ دالبتسالا ميسم اهتيرحل افك زدت ا

 دزجنحجي ةراؤكزع ةرحتناذ كتيرتا ز ءاونمللافاذاامزالخجو

 هددت موزيلا نسما فوشان نعأ ٠
 فرش انبولاازدل زبر هزت وغقنمب ةروفةساتيركنا :

 3 القت ورا و قشيالساذ هتف اههآءنيرمالثككلا اًهيتذ اتممل
 انغتالا لونان لاضاواةلالنكلاةكذ اكن ككل ةلازوكبال | ٠

 حاظيالذ هرتيرنقتبف كسلا نيهطاركزمريصد كانو | ٠
 ينيك ل :

 ,الاطيع ةيقرمريف ككل تول مزيف تلطملااذالا وجل هرب
 زو اسك فلج ذلواتي كما وش مدل أووس ام

 لالالا تنالتلا نيبسلانعو انهو اندر قسيعل تاكمؤلمو ل

 كرّسو ىيلوإل ارحا 2 قتملاراجبالمالك قة ونس إل ىلوالاغرخو

 ذا اوُبيلع فوطمملاذانهئماممدحاكمالككا ل قست نلاذلا| ٠

 ا نيس ة حاس انررهو ءىيتبعتلا ريو كؤلادحاال ماك موبصإم

 دره نهوانلاط ةزفلل ننال قفار 2اس و

 سك ْ
 تس هيندالا عباد ير رااال ل

 تانيا تام ا 9 ارا ملل اواوضتما أن 0

 كاستل د“ 0-3 0 ظ

 . انى لقاذا امنالخجاوابوشل ا و(ذ بطاخما وا ٌةككمراوسإم
 - مس سلب

 "يبس 4|( (اههسيسمع دمه



 ٍ تهز حاملا -
 .٠ اهيؤ لعند وخاناجالا ابن عي طلب شلع انك
 دلل :اتاودبلاب تعا ظنانمإب وتبني
 . سال الإ شن كت يسشبو ا امادطرل تلك نانا ناز شبالؤ شط

 | تيرذرو ذا ماعط تبكي هلز فاك اذلا بشار عمل وك
 0 وو لباس ةروصاعالا بلت جود ناكل الس
  عابجورل ةداسلاذ ههتحالا بدايزب لكلا ويميز وصتيالف
 تحل اهلوضرل ةلئاتلا تدلط 5ك357]ملك الانف ةلماوَع
 اهربع ةدلمد امرا حامل ران هيون راهب و ما
 لرد[ دث رجح اك رايد قررمشرهاظلا الخ نك |
 قدرا |ميفريرقت ال ذالريزعتلاب و تا دلا
 5 تس ا خاذم هلقاد اهوسس نوشليو حس (شاكارا ةىيم
 1 قب فر ايزنالا ير زاصالا تملا اذ (تتتليحاهةماق اعمال

 ١١ كرم زقجرر دبر زو رربلا وحال كقنلا ب عزم اذيلا+
 31 انززازلد اةرازنإلازسمرفل جدايل لوانتبس طولا وتصلاو مون كبد
 ا : يابو نشل ةيوصلا اهزنشلب ا زلم وجة تسإبناو بانإلالك
 1 تملك يازمان وخذ مرا هيطوزاذ عاملات
 | 14 زانوكللانز دب طوير طعاما باث يبو ءاتتمالا يضيف خديد
 .. | ةرايوذ للا ئزاماو جلا خانه نك ارنكو هايم طور دلاوتس
 0 و 0 او تب اسالك

0 00 1 

 - مهنظ ع رن اود ني الئ اذ كأتل ا010/ىلافنل جل ناي انيصو ءاندم
 تا تنطأ شياو ماعز ولج طيرت مناف سهام يواوتبامدع همالا

 ٠ ل الا|بهجب ةليول ارادوهفبكو هدايبرت !نيل وعز متلا زهري عاغ |



 25ج ذهاب جول اد اجلا اذايز ساو نان ءاتلا
 ةدتنز او قنا ةمضاهزلو وكيل اهاندز نك يرد كولا (داقنلاناذ

 و زدمؤفل اسفة وهال مول ال

 قابلا ارتد يرفاعرطع ل173
 ل مادة ذا كيررمخ تحلو نمل ترابا ْ

 2 درعا تنل | ٍةرالال كم ندخل ندع هدب يئن

 كاندنع تآمويدار اك ؤزل اذالاخ لّيجوا :اككيذأم ملحد

 رسم ملا مو ةمدراذ قوتنا ذاك مماوالاب دج فاشنلا :

 مارا طالع تاقالإْمإمكلعُمتل لص دافزعام صقل لكك

 مالا ةريزم م وجرلا توم اهلل ندهر لقيط امتنا لس
 ةتلاؤسلا الا يومآ كهل شس يامال لف نار رع اذا نا ذ هجم
 انعم ايس ورلقالاال ةدايئشلا عنضهو متتلا عزام حالا جلتم

 تلو كمل وجدنيتلد برن تِتناذ ضل ن وكر حال

 انزلادجاوبرحالا وح طفوا هرجإبف عجرزاذ هر غتش طووا

 محا /ك«فاشإةطحالاو صحت يلا ام اوما ممرحل كين
 رص اوم وفو ىزقلا جفاك بىوزولااضحل امس انوانزلاكضْحأ

 كوني لصحة ادب جفامحلا قيزج تآلإف بخ ادتم ظ

 كب راكتم يي 1

 ةستعلا] هامل لكلا ررخنان ابل ازئاعئارانتكت سلا اجارارللا | ٠

 ماكي وطاولا سهعنلف هتلاب دل نلت رع عت ردنا
 هد اصحالا انوألا امش موطولاو 26ج ل يضنمازه ذي

 ٍنسحاازاذاككلالاقو اتوكتمار كيتا نتسنملاو تحتل رعولطب ظ
 رجم هوس دفا كرجوتلاا -

 ج انتلارالاةيديرتدلاناحل ضايع [ماسروكبكلاندلوضسالر زكا
 امال فصاوصحلاب ند عجتراكب طوال وصحت نه ذابعفا

 اهداذرو وجوانب وعد جو رةوارحا صحح اءابل نايات ٠



 | | ةفصن سجنا ارادلورااهد عاللعبج درواةرجيوبو هاكتلللانأ
 . | ديل يظنو ةوطوملاو طولا اعل امتمْذاخعلاح ةرججلاذاضححالا
 ١ | يكمل را ضدوضنلارزح ارو اضحالا فص اهل خليلكم احو ذوي انا
 ١ | مازكو ينصح انكي لاقت ْقلاناح فهو اكببؤلازا هيب نايف
 ١ ٠ اذامامازكواهفطرز ةئني !ةريذصو ًءاتوزن اذان زكوزلفاكلا
 | | خافصلل نه درحاب نومهم عورتا زاهولانكو نطق تانك هن
 ا لانو ميلا رالض اس !نإ لاسم فلاب كلفاع نجتف
 الوخرلا ردا لوضرل زر مةنصكت نكمل مناف مريب زيكا
 | راب ]جا الخاذا مريس 0 اور

 .ناطدوب ياطيب نوب جءاضنو ناو لإ ون نيل
 1 ناقل ورنا ةابتتماةهز ضرير مالا زك تساوت

000 

 ظ 2
 | و نزوات يقالمنل ول ضال .

 ١ هدول رادار نقتل ةلعردل ةلوتخالا ل

 ميم هتلاصةلازونل ةيو هجر مو: الزسم
 ده كنار لرحيل ةركادلاو جولات نادل وبن !نماكنلل

 اناا مورد اهؤلب هبل داون
 لو في زمرعب هينا بقو كم قرف للضلا دعؤز امور ياللا
 ابوس نوب هنت ضاوي عقإي
 هك واول وهذ تلزةرازمل ارا تصح اعا غصن نقيبامف اذ لوتل
 ,الخ امض دوصقلا الت ةتداوحرولزال مهلا زلال هرسكسلالا
 0 كيبانتايِفوَسِفرِملا طاّقلي طقسمال زلوم ازعاملا

 وح ضل نهب 0 ا



 تكاوريرتج ذرالومنْطووولا الاه عننا نعافاسؤيشسا ٠

 ةيبسلاجت جر بو ضلال الالوصو ]هتكون فاووزلاو ةئملا

 ]عديم هلل رح ماتاإ جدلا غامجلا اهل هز اجو اهلرتسا هال

 اميإبشبو دنقلا دايت لب 01ج اذ راد نجل شمل
 كيم ازعاج وسطح هكا ايل راما

 لغايات رؤنعداج يركب ذو مع ماسي عينلا زال
 ماع بيتو امد اج كبل يكمل اجا ل عيل اون يبو داب

 حافل يقوم ف توكستلاو بيتل ,ؤي | نحاول دلالات فال
 دارو هسسإل ا كوش أور امه وصال غرس املايلامااغينالل

 2010 بالاسلام خب تالهبا ردّت تف ئاراذا 0
 اخ ناد نحميمردجأو فلس مال ذامالتائررشساالا
 ا دلا/ هدانا ةياةلقفلا يزل هنال
 مح انزل امر قونخنلاو سي ؤزلاؤولا الضاد زورا
 دو رلولا]جالر جاتا ذل دست مت ملا هدحب ران ىن م
 زار لارع دلكرلا لا هّرحزاكزاو مهنا ناقباذا :الؤلاو ع
 هديراد هنري اتش نوت
 ملت نيدحله اتيسنلا عداد, .ميلا]وَمل

 ىلا د 0
 تباييملو تباثلا شبام هيض! لوتلن اهعبونتق اريد
 دنس وأ كبش ترشيكسوزمنلا ف ةرشل هدحا ةاضنا ذئل مو

 نط قردعب ةراليل:ئزبل ذم زال اقلا و عن

 رح 0 زار
 ”كدخلاويا ىاذًلثا سدر جو وايإو اغتسل هتجيزل

 اناف لبس ةمأو جدزالكلم جوز لامزا تستر ودرذاتارير



 ياام ميلا كرلالاوم الارسلا عإبتحا
 سد انتحال نظم هيجلب نوززومرهتا عيد ارفوم كبلام اجب
 منوها رهتملا كلام :اذ وهل مال اسيا لول انالع
 نادوبيال زرولاوعف ماكتلشاراتجو ةرهل زول حنلف بشي
 اةناوشالشب 0 نسم هيعمل

 ماسلا ءالاحإوو أ .
 اقلام اسس حاجا انا 0 ل

 يح هنتوا حلاو ترسل عاد 00 اناني
 يضل لال نانا نار نأ ترق '

 هراقتعأو اجلا نط اخؤفونبالو 0 ٍناملازينلا
 تطمح ناس عيا قدراً لطم: شل زر, نادل“
 نسل الو ف نيرا دلال زق ترآ[ وزج اهركذ يضاوم
 بززسذالرلااناباتكا جرعموجوو كيبالتكامد تارا
 الا مول زلدو ةسيملا تالا أزور ياو راتك( اعل
 لا اوالاعيض اقلك اهتز هما تارص المجاري
 نش كول درج جال ادد تيس ك اذ جوز ا فئاهايرشملا
 اوز مسير دلني ناي كدلك زل دو
 نيك راد ديلا راش «ويلرشل ارحاز اكسل اولجوو ينانلا تككملا
 أ ورا 0 ةلاوا تشمل اوترااذاوطرلا ازاوحلبل د دنا هيدا

 است اذاز ممول ةإشلازافزمنلا نرشيو لولا لزب هنرشم
 نوتيلا ئازا داش و تناثلا اجلا اش وهو لا يجزمال

 ليو رارنعي !هدبع قالا رسل ارقد تلم عورقعلا
 ومع عتود دكاو نذكر وجل *ج هلا جوهواهيلعاسنم نميز انا
 حتا وبرحو دايس ءايمو الفالا ودل: اويكمن عي ككزب لخغا
 :اددلولا وس مراجيإباساز ككل اهنا تافلاقو دو ادضتانخاد
 تيبجأةوند حقت ذل دلل نظرتي العال :ةهوسسمال
 هيام ءِلع تنيال .يعلالوطرنرا كارا .مبحلادو راو مرجد

0 :1 00 
 129777777777 د عد نق فس د ني ص وا



 زامل ذانكبل واط لا زالاولطوف دتجفالتلاقو ةيبنجا جب | ٠
 ابافاهاعداذالانيلاو كاك نقلا ذكري دل غارهرلو كا

 قواضيدلاءازممجباعجو اهيناوف(ذزنت لولمغل اتاجاذاتجخ
 نولا مرج زبى زو يراهم عزز صنلاز امو دوري ضاعزطعتمد 0

 0 قرا لاوس اب يبطاخم متل لها
 مخ اهب ضف : عيلتوب تنرتب حاو لوألا

 ير بحل
 تناك ةيانج دوك از :رلااهعمرجل الهجمة وزال ىتبس اكن
 عيفإ ازا ءارلا نإ عادل ارنعو عزل الجر انل قع عزت يونالا#
 اجرلارتيعب الئ مني اذ الرج وبر ساء انلاب قاحالاو هلال نت امال
 دزعلوتد جزت لموت امن اكزاو بتدخل عطضنت ندا تناك اهب

 اهثزعي مراردع دالة اذؤو اح نطمرد وأ قرع فكرا ردعيو
 اسساعر] ذ وينسلا طال زا نم 2 ثان هج فال اردو

 هبجروم غاونلتخا ةرإوملازاذاززنربل هنأ هلو جمكلالككا
 رازجالا كس عقيم مدككتلاو كخادجلل مهو قلحالازم
 مزنولراووا باكرا 2كدوادومالا نه ث!رزمي كادنف
 دتمت لابن اجطاسد وبار ثيدهلا كانه منال و دف ازال نبا
 لح الوا ملط تلك قمري غزبالو نيجفع لفن الو ةربجوم
 طموه رح دلك ربط لكم غز زانسلع و بلوشللا جاوا حافلا
 يجملاهيإنزف امم ذبل ةلراجباثسازابازللر هل رجس انزبالو

 ذثلا هزهرتالا وكلاء! تزم هب انا ةينزمول نان كلا
 تراوإةحوزت داسلافو تنالؤب انزلاباميراّرِ ئااممدحأ نيرجفاع
 زيدالناذوقاةراددكلاهتجيزت :مافلادد اف اياب ايا

 ان ع ا

 | طدتكم خاونطج) اهإذالامالجحلكسمأ ءاكورام لوا
 . | ةاكاؤس ارك( انزلامالو اههر مان لا ذود ناز رعازردذ اهم

 الو مانزل اعمر تنذاوا هيع ا ا9 ل ينام كتد :نالفب دز هناي



 ارزتا]تنوو وارد عما نكبالاهفعاالو اهتز امزالؤل قد
 ]لان ولاوانزلا.دالامجومامدسزلاخزرتن سيت انجل ئتلاقرشل

 لا تاق تتلق ارجل را.ةيفر ملاذا مالو ةفبلشم
 اجولا وتحيا هيااللا1ب خزي رمت هنا عيش انكي يعود
 '"كلقأت نيالا نمل تاهدتمالاو انكم ندكالو فرش
 اين ناب دز مانتمووديس ان ّنل هد يسئ
 ةللودهاشلا اتت مريخ الب ةداهشلا سلتا اعلفي ديك ماماب

 مدل ذدالتخال زاكي خال اورعسلاو ةداهرشلا ءأرا سيدبسح ديك

 فاو م هك ةرارخواددج نط ايذنسل نود ادالالع
 لادا رعناوزسبف ىوعرلا ول قرت حالا اخ اكزؤالا زال
 افتار ةرتاهوبوبش ذر 2زنؤ تسفر انوا

 سشلاو اًمياتنو كاك تنل الأ ةرارقلاودفحلل تاز اهنا د
 يان دلت ا كقو هيدارم زج رتل اقنع

 علا ةئائ هاهو يف ستهلا :الالياغززقمسو

 دهب اةوماولانا ل كاملهج زارت و ديار حاولو
 انني نيزوخ راهنت خاطب الرادار يوان انزل اىضإ)
 ئربطضالا ىذا داتنالا يدان كلمن ادارندإ كر راركموسؤوشلا ا

 حافلا نأوالنإئسكرافذا ناو كذ موديلنمديلا)» ازاانهؤاكلا

 كال ارزتس لع نع توأم اطر اتاي لذا يجرد
 2 ننام ارتب ةاطاب غزة اطوررممس
 هتلازنشارر مسوين دلب ف نل تخون عيإط ازا هائلا كو ةنالغب

 انلتخاو تقوغوانجحناوأةمسلابا زين لزاذاو ةفركل(ب ةاب د
 ادحادحي لدور اورزسو! ةغسن ورانا

 ام طولا ديكةرعب وصال رهشو فذ دوبل االواىولع

 مدعامأو تلو توا تجوز اهناعاظتلا:الاطلح ورمل عازل فهلا ماع

 ْ 31 نمط زحااةج شل نمل نزلا نطو يعج
 فدل ذاكر ضع ارداو زاب بدول منلا والف حاذلا فرعا او اذذت



 0 :دامتملا تصندانالا واه اواي عوطبر زك ممول
 حاولا ازعذل أ نايلو كلانلاذامأو ةداهشلا ظنلب مج اشالان دوبل اع

 غاملو كلاثلا ةاماد نازل فامأو ركام دوم شلادجلاو ىكضوملا

ْ 

 ايار فلبجاذ بقيم منن ةاعبلا عمقا ايزل الر
 ةرعاماكتل دومٌّرشلا لعب هليافالدلل اقسا :هجصضلونتال

 روئظلويال ءداذ بيو هو انزل الج طعاوريشس ازاازكو ةداهشلا ظنلو

 ةلملاخاورثمساذ امةدائ لا ظنلو مادرعمامتل دورس للم :

 قيسانلا,راذ اعدل نيالا ميال ةمها انز توفل
 لن هلو ىسنعلا نتلوصق غون هلادا زاكي دادالاوزيلالمام
 نلهالإ )ع أب جوز نزلا مهد مرقس تنس ان رنحنافنب تراب كاقلا
 ون درر عايل حدوم لن عداط نسور وتل مزلأب دجوذد
 بدلا احد اشلا فاو عبامسلااتأو تول نبع. دو غراء اطنسمد
 اةاقاومالا ةدابئنو ىوضوم مذ بزل يحز اهر ملا ةدإذ
 داي موكانزلاب ٌةلحدومشملا اوس امم) وزنا دج بلا
 ايراو دانا دلل تاكو هن ؤيرنلم داش تدرائالوصالا

 بذل فياودجلوزمبب م ديعب نزلاككذ دنرا ما يلووث ل وصال
 ماقمميوباقمز زال ءبرغلا د اهرتس درب جو من دال كك شت دمنا

 درك داماس لولا راح ذا هشو منان مهداشم

 ميرال بجودذو تر قدقلا طبر ايتها
 ددناربكو اذ ذادودحير ا اذكد جور ادعو رد ف دود هرحأ يروا

 وار ومشاذ لون رجوس كلعدوسزغملاالد وشارع
 دجؤاززلا تنبالذ انهملا مهر امين ةداّتسلالهأ مرول مب

 يع يا
 00 مص ,



 اننطاو لهل ززاجرمدد رسوما هير نركمنوازب برنو ا أوز قرغ ا 7 كك ب ناو مس ع

 مصائد صال 2 فزت منع )اذ زولاضدو مثلا عيبجدحلا اذح
 سلتا 2 لمدد ازاي هيزصتجلذاف هنإفنتلااًنعإب ةدأيتس

 روت امو ادجراعجراد هداه رزه مندا يوم هذا
 امرين درول اكن هاشم عندشلااويبوللكارانلذ ينال
 ماكزح .ىوجإلازدماورعو ودل امل ةءاعصف طش ب قسإم اقم
 اكرر رطس د انكر اد يبعا ورشات ل ىجلا دقوا رم زج اخ مل
 لوا لع بدلا دريحواراذكدوم سلا ذاف هذان انزل! ل هاع هنعبا
 دش عرلاقو يزل ازلوعججر اا ادعمالاق لاما تيساغام مدر هنخ
 .جررل زي ولاكمماجبانراوم تكرتلابان دوت الاوز ازهزمثد رانك
 هيرو ونا جرب زضر الرالي عراد ذيك دراظف
 تلة رارلاو ركاز اان ربع درغلا رجل
 دزرارهالط يجمانمنلا زانت مرن جرمؤد ةموصمم شن ]تق نال
 دسم :داّرشلا لائم ليسن اذا امزالخجب ننس تيواذ]تملا ١
 الرو دولابدإتسالاتاوسلاركيسودعسداللام ذنب
 ديدلا كب ه سنو رشنابول كلام د ؤقسش مال رازنمما نال مجال رس مز
 روع ملا حبال كلر عمها تجاا دومين: انكم تب 1
 الوله لع راه ذل|ر إس دوجر دعب ضحال] كاران اسلام
 اهرنسة لزيز زاؤؤنووف اغلا ذال ينل وألا مارس جور تداندا
 هاصارع يب فاشل اوزرل الاّسحااكثلاةداءرثس شرة اان للا مغ
 ناصنملا ةريعاطحال انآ ولاومالإ ميو :لوضرخ سزندامشنا
 زمر للا اييرد غدا ةلملا نوم غر كالافازلا "خشن مامناو بم
 تمارا بشل الحب ب اوتووخ خامل ةوهؤاللدملالا ةيطنم
 ارا ديجي ذنلو ةرظخ اكاززل وش عرج انه دح كالا واذا كج

 برخو زحل ناد عيكلاب اللا طوني, تن طعرو اد
 د11 وو يسب انسي: ورح دز لا زهددل

 « :ظقننا ب نسل 00 ا يضم حط ا نب هيفي



 جول هاك يدع زان هطررش لعودورلا امال هناذأ
 اًةكتالاحل تبان لهاطلا رو ورنبو ببر انيل احا صّصددم

 يوم و . 8. 3 ١ 3 يم

 سل مملح اكهتلاراوضر يملا عاجال
 هنأ ناو رسام ازا الجوري رانالاالا يب قو
 ؟تلاؤزدالا ويردد جلال اوردعتل عر مترو لل برا

 ذابشو]لقاداب تما ةجتر اهات زابامو شاعت ااهلبشوا | ٠
 اذا بوزاصعو ىينقتتكتتاوقر زلط وز تاع زويا
 هلاااوز ردات ىعاتادجالو لدكتور
 زر دوسي اولرالا ناجبالو قالب بتنب تلات عزالاف
 هجخالا زان زا جيو اهأتتن مرعاأو الا ضامن

 مسد ا لارج زر زلطضاوأ لك يتبرت بشل ا زكو هل تعم
 زينل

 ةئلانحال دج 0ججكرحرصلاختال نر رانج لقا ظابز كالا
 لت ريراولو ءافصت اكسؤا كيوت ع اصلا ذزاكتاو دييلازهنؤال
 طور عمت لوداع ارانب يجلس ان
 ذر تضل دكوه تقلا حد ار !نلرتتر داب ناك داي اي13057 3س سابان تفر زد تستعمل
 ةرايشبامهياكتبني ثيحاتوشو فلا هوصاؤولا هيدا وعد
 تمم اص فزذاذ د ورهللا تذل كادنلا ةدائشيؤإنتتالو لج
 د”ولاوتب و شارل ءافطحالا للراس انمهاضحدلا زمنه
 ل ورجل متصلا زهاب الرام اال (اوتش ناو افلابلق اع دعب
 صحو لذ هلل لن ميييخلا يزل ولاة تاما
 هتنعو ٍفوداصفن دل اضيائر اعل اوبال ينل مخيافانلازع
 هكر نزلا افعحازيز اتيرجوتلا زيرو الوادعي زمول معا

 اهوا نان تاون ازإدا تزوير كرمز هيؤلتم



 ةييحلاذؤاف بيلالافةنل ىاث ىزاث يدح عزفهد سلا

 نمل دكا جزع ضيا زم كتم اف تيز ءانعم مجلة زنا
 تلوأ اذ جرب فضلا: هلاحانلك بي ارم لاو كرتنمواجومصل أوس

 بارو وزد ماو ىرلاببز ناعللان اوان سوا لسا
 بلو ذةوسلا غلو مب ينوطملاو تي ب وهند لع فوض اغل
 نينوجنؤرارلط اشر حا قوات رطل قلا دعب املا زج ظ
 : ازهكذ 3وج11فذانإل يوي در زدلا كار دصاملا ف ظ
 دوزلا غرس عورتا اذ طنحتمالو كمل ءالقن ئناخراناتلا 2 ؤ

 و 1 عوطتسو خساليلا ولا ح ذوي دوبال زج جولس
 تسلب ةأبلاماناصياونب "خلود وز ف يرتب كا قداض ذا دك ظ
 دلال نملريو !نالد فصلا هدججااز نبأ تل نب دكالر ا
 ضالاخلاو 2 /اوأهدحي ا ناشبس اًضيادكل اقواس قنفذ ذقداصإلل
 مس لوتدا() فن 2دحالو قيتح يايبلو العجم الم: لها
 انجل يلا ليد( ذ البلو بمالاكب) ةو كونوها زانت
 تلاقر ةلول اوس بالبيوت ايلوتدالودافصلاو
 ةئاراك سا غور اعلع جدر ٌباذلاسن :افددحيانزوبوامل 2 عا

 عجوز ةللإ ب طخ دعدحا وطن جالا ة)وزعرلس
 2 عدول عةيرلال ارا ةذئاط علا طبل متلو رورتلا |

 ذزااا وانس يربط وحج راهلاو 0-6
 باطل يلو دلال رح ثاوؤعل تن ثوبه دل ادحوف انلادزعو تم
 تبالزاج اصح نافاذأ دوذتملازاةنرلاوازكأو |تملاب كيلر
 دلولا غلا >رلولادادل نبي ىهجلافالخدحلا ل اطيزادنبل ادازاكلا
 طيار وكرخي يزيل ودخل ك اطل وانام تتركوا امين فلاذالخا
 للا جا ةمازرلمت ىلإ ايوذر بارا بإ[يئاق موصملا نرمالا
 ردو :عاجوإإ ماج فنا ول خخ تن يهل حان دنع دوذللا 2
 هتفركلب ميم اقر( بلر بنزيك ع اكدحاورحألابكال ع
 لنا ناد ينازل وبا يزج) هج رنغاوتنا لبا بوي يسن



 هجران لحلو لكس ةءاطخازت انرلإ نيد الادذ نبع ني
 فارسا البل ابدحيي جو ذو ذم ا موضع هزح
 142 دورشكاوأ موبب امهنب صف لججولاو نبّددلل يلاووالا
 منين اخو مكب مكب ص وينج مل ةيلن قم يلا هو
 :ةترووزتلاءاوشك اورو مدردحت قاوم كويستزسو
 كتجادحإو خرم جا جاوام دلو ملاو املا يضل كمل كيمو ا
 ةمبخ ازبار ]كل لح قي قمسو سو ةزوذذكإب نلت
 قحرذ 2اوافزتلادجب ءادسل لوألا ندب حاط تس ]ب كالدرلا
 اهيوتسالديلا عطقب 53 الوان :الا دحكبإ انبات الما «امالادب درفلا

 اويلاوا د دل بنل ويش كامب

 6 ةتيمحعت ءانتناو 4
 انأنرن كلاخ شل وحانممموا ديلا قوس وي شيال رالوضاسللا
 هيك انحض كوزوتماا ْءالامتيال عج غد زكي هاا زازوي 7ك

 تعالو اسمه تركسالذا خيئلاوجفلاخمدررحز الاخ ؤوجتلاذ
 زنآلا وق دان زال لجالادا انولاوعح ةكواضدادل نيموعرخوا |

 بأ اتولو ده نان تنالسإل ةانمم:الادجتنا ارجتتالل/ لوضيىاالا دخلك

 ايون جب هذزؤوزعالا فداء نسالك زامل الو ترحب توف
 ذدودطل زال اوتاالاطد!ةزدان تيارب هءالدلاب هاررين دكبجرد

 طاوذتلا حدك كعالملا تلمع دا طباالو :!هاالهازيلفزقلا
 ًةهشلا ايوتسسل نعال ازد اذ هدورجلاو هلل ايإطسالايصحا
 تسال قانا بره تيربو دي ئه دال هانت عل انك
 داهاذاتعل اهمبزكذ دك جير زةلاردسان كتكات
 لؤب غادر ترار اهي لا محاو زهلااالد دو املا تدإا
 درلاخل زها ثم ]لو هد كاستل واضرب كس
 حقد وبرذأ دكشلا أخانا /(نم زل ادوحرل لالة ا جيانعاع



 دشيش يي يبت لالباب 2 ١ يس:

 مافن ذو متاجر ايئانراصونلا مران, تملا الد عددا
 هناا ارلرو هنن يؤ دلو .دارلولا د دخل جرف دصنختكدت

 دوال تو زتدرحالو اةزانريصمالو ةدالرل اون مالدزب ا ةويبزسلب الد
 اهيل الظن ةقملا تتانش لبرلارلو ةدالز د اهمال لما هبت
 الا ةلعا مضلرلولا تصردب اهفرتزاورلولاو داب تتملت ظنوا
 !ةوذجوأ مال اغتال ذاق دج خوال فالب نضال نالاكما
 دهر ىنررمفلاذلرلاءاذ ةرتلك سيمور امياكب هكر كت
 نايا اهراس نزل ووأ فذهد طال نزراكطر لوزا
 "أوف اهززكو تنزنذؤةدذحالرازط رج خر طح تتزموا عل صر تخرج
 ان! تما ك3 نيدو اندال ويجب غامانزلاو كالي ضال اهم امال
 ايم دحو 1موجب منخل طش يلع هب ىلا الت خل ير ةني ضلك
 دابفلا وقح. اني [تلار قرار رولا ال هادا لا انمم ارا مذذت

 اميلافالخ عاد ع دحين اذ للكس اخ كو ذاقو تاكو بوف ماع

 | يتلا ةدوامصز نمد الرا ذمو هزل وا شفا تنازع
 راما كيرتو ا هونصتل او يحرك دوو داليا دش غدانا نقد
 تر هس يلا لبى فلاواروسحجوبرإ زو دبا ضفوا وشمل الكلاو
 قييؤنوسراددلل تاو دول و عاببر اذني ريش ازد لذ هلتاوآ وس

 ونال ورلوصالاوللمحالادجتحا يكونا يشلاوؤزؤلاقدسلا
 تبر اهينودامزال كلش لقازاكافاز خا ذم ةياور الا ودكم مرصتسو



 ايميل ذقزب يملا ةرانهاسسالاع ناوي
 ادت هاررسو هولعلاو ءاينشل كي شمالا لري يم عيا عيرزتلاو

 09الف سلع زهور او توربو : ند اكرم اك
 ىلارخلو مهلعالا اخ ادازاكو ذك عفت كزارذلب خاتل الوتد ناوهورغأل

 .يضارالو ه1 بيل ذو مالعالا وسلامه اًتسوال|ريزغنو غانا دع

 دازا جت جو لإ اوووف نا بيرلو مالا
 بد شيلا مال دول يضرك رو بدات ةداد ما جتحا

 مدنكت مانلر دوصقملاب ود ل اىدوي اليكى نصرلا تحت دج القررهلا

 ينتشل مر انا ينم 0

 0 هييرخشلا ليان هاا كلو انو شالا

 ى اهب ويوطتمم ثلا بانج زل حشا م مناوقلاءاجللعي

 يال تيل اذا زو زق ذاقداص زال احل (قزلا 3

 يلا املوزل ماش. نلايفابءارا مه اباوا هدومتع ٍتيبءاامحا بنكإع

 فداتلامو نيانح موتك فولو بشلا عد اما ب | من]كربعبف

 اذك لعام وصمم زاةزأو بطصنلا يضروزخ رض زاكازرباذ نحاو

 اطونوببدمشلاب تباث فزتل ادجلوت!ييْشلابر صلاة اممم انذاك

 بئلادح زال ىزقلا اعرق بشل اجو ةرلج ين اع مهورلج ذات

 ىضترتو ىيلاوب ا جالادذ#زانباوناعملا عامل راتلاب تبي

 لادوات ديت دعو هرنسيلال عاججإلا)ا»نسيككرالوصالاو

 ناضحالاب زادننل ىو تنم اءنوذزذ بانج الا نيؤاكدادلو الا

 0 مالا /ا والا ٌتسالاروضلا غو تياؤرزمتل اذ هلي انيمطوريرعملا

 1 هجلططتصاذاام يرحل تباخ ليتل اذ يولد ممر اغا
 ذاك ذانكيو لا إذ عاملا عام دعب قامسلا دنا اذاام تناشلاو ايطرع

 داخرنات هلو زجافستلا مايعمبز لسانا يبكم قزم
 هرج عرطا عدد ارت 2 /عيمسككرتعتلا فبل تاشار اراد 2 [ملافزاف

 ةينرارخوبددد) تشي )روسو ح هانا دإ اة كازانلاذازاامنالك



 ا نزمساب تيجإ را ييرزجو نانا انك 2 كلب 4! دجا هجيذكيلف
 تراي اطيل نك ضي زكر النقلي نيدتز ايتو نبا خاين
 زقل ليضأب ثوتدذ ولم ]مزلذ بتوموسب للجوال نطل مبا ماب

 جين دوخام تالا يلا بيلا واتنلا ف تبهقلا بأول ]أ
 تجاحاسفقسل دوس حاهراذا بول اذ ينازل تتار )اهسنأ وشد
 | ضال تفل يدو انزل اهتيعن كرام عزو تبخانرمل بالا يمض
 ا دردزانزجالاب هيرتز بلاو هنمداتوزتس منت يالا
 ين هيترا ةدلض وصال نص هيلا كوكب لعمل نهضت مم ذا
 حي انادي ايزل مهل ماك :بنازلا سباب غجىامدحل كيك ما
 نام زتناذنتا الع كرب ب كح ةوهإبو نزلا عزم فزمانا
 قيفاطيتك بابا الو ساب لوا نالسلا 3

 ةلفواضبلا لع لزج ئجبمض و دهزإ زب اناس
 موي لوهران ل بنل قلن دج نجعل لالا قام لبوب
 .ايراطإرا يضيف لوشن نال همزشل !لرلا, شن نئيرال حالاتزلا

 اةافنا اذلا ناديي زؤل يجينا تلال
 'سبارئان يقومدوب دكا ”قلازهززكمإم :اغانه ة طبل .تباشلا
 رحال فرك لا نإ نوم نكيالف تصمم اب زل اذ ل
 انسة ذأ محايل ب بتراب 2وازاؤام تادوصللازا هكا
 ددوالا:]اقرلاةورعملل.ةلا للا :نلن ذهب يالا تلا
 يفاواناسعؤزاذال هن زعاناو .تحدالذ نقيل بدلا مل شكوت
 رتب دو يتلا بج دوره ةردضمل خرم تما

 هبذ سززتالؤر جلا 'عملب ةزمتما وخلا شمر نكاازلا لمار ئ يم
 زماطشنلا دز وب 5 اردبرمؤم بر ودصتبالد املا عش لذاذبأب
 ايوكدكا شياو رع وتنام كوفي ةزمملا :دزدورت لع كون
 ايدو وزوذأتيورتشلا هبداردلزباريردنخإ رالي كرز انزعذ
 كذب مازحا "شحال زب نودعلاو انا« ديل م يس زكا



 ةكلاذانكس حااذبو بذكب هدقستلارزبا/ ماعلا ززاكياو كلب
 ةلاوصتلازالربال اقتنعت ةزسز واعف تلاع |
 تنشب ملاذ ذاداف ايراووهدؤالخممتشلاطسسلا الين! زن
 ا يا سلامات وزادك

 هع
 0 ١

 زوكنالأ رغد تاف تنام انركذ مل ذملاجوزا مهرة ناسخ
 اهجوزاطت عدا مالسلا بدر قنش عام دارالررصأ
 اننحانايصلايضاذمدللاذكي زيطعسذتبشو(تحلذانض
 زاتحو طم اههوزيرمويمداةتأما 0
 ةقرسلا ب (نكينل فازت الرز علان
 الا زفاعي الكت ايش وةك نضييفلا غيلان فل
 جيب دعلاحو ارو فص ل جبد مهد عنود نوح
 نكرر قتلا ارتماعشس امو اكوفلا زوما اعرب وف ظفاحف
 3 للوا نموارروماَوَمتمَدلاهن ولو سو قورملا كلرمو اولكم

 اقرا ءادنب انتا اج مكونا [نملاوا ابجي نجنوكوببو نم
 يبون اذاعات ءادتباو تنحل ةينضرخالا برش أباذا6

 :زرتلاو ونصت ااهّنائاةيهل اع نراكم كلل: اغا ازخاوّسفم
 خو دركتأو اقم موتسزموأ كك اريدنؤ اةزعس ذو ةرةوفلل
 نا !نيطلا لغم ىررصتلا الامال يعيعقلعسم اريذو قوطلا عطق

 يشل ال اوزقسل ازور تن الكيان زلم قر نكون
 نو اًععاصم ةربج:يوزنم هسد ةشعذ وجاك ا كاع رتسو انا



 اب ةكيددل دروروو فورا: قرح زج رتلازح# جراولارصنلا الش
 يش نراه رات رمل عذنألا نمسا عطقبرال ليست ل عمت مضراف جلال
 2 دار مارد ةنعيرابزاكو تلعن ماع ررل ان هطفنالا
 فاغفر ملدا بزوؤتملاةل باس مس هذ ايركورتسو دورنا
 26 ”اورإاهاظ وسو متازلامس الان عالو انتل اإل وضم اوكف: جارلملا
 طورسرال لسااكرل وطمس نعول دع قس وج ويالا
 لاش انلو تو زيلل متنا لاول غصب ام دوجو ةزازاّوتملا

 نوت طسل نحنا وكاوثبوؤ زوو رادذح طنب تيدر عؤ رسل 2 '
 ظ انادي ةوزاكي زكر رزرو ةنتنس ونسال. امل
00 0 

 .: 5 0 ا ريما
 ككل ارح و او درسلاو هم
 ْ قابلا تسول مضمطونب كسل :قإسلا ىدواتملاز رالم مطحن رم

 1 .ذاتلازياؤوطنل هنتمال شب ديلعتتماراف هل هنتم لو عقر نولزتنب م يطسبال

 ذاتك تانيا عزو تلا طنب دنا د
 ' هوعلاو كلر طمشس عاقلا لو صرت خ رسوسمالاو علا زخ عد
 نمير ذع ديس عر فلها نسجت متوكل دسماو
 دابا ورايت رجوصنل از ربعلاو وهراو دومانلا ا
 كاملا زيروها لك ةاولو قروش اوزسقلا وازن ودجر اد
 ليو ءان اواو بخير غلصالا تام الما راد ف دتزاراهيضناو

 مو :يفنل الاوما وتل اذزصال الجل غامر مسملازاف َفْيَحَم

 كوس لوقو نينخ دكار, نأكأ جرب ريتحر تب طفي
 تلاها ماو الا' نيطلاووةزبوكعنرز و دجصت

 دسلدرمك )عزو وطب وزاول امدح عزو تير كاد

 دو دهفوىؤلعضمووبل دنالاو يعم ترش او ضياامذ



 . ئرركلا ]وأ تياهدا طل وك لمشتاو

 اكو رنا تب اج زابلا تما ايل
 نحو بف ةأزل الؤانب هذخاف وقدر نسجل لو جستور والا
 ؟لداممل عاتامريام زال سل ضلاروهسملا اكول وراسل
 0 ابق اذ دو دؤرسال عادخ ل رصخ هذخا اني

 ةرويشلا اتبع ش ناكر اهثاكل اع اعل وهوارمؤام دوستملا

 اماوروسبطت امرف مهرركم ءاشإ رادار وضم اكيذ هعشلاوأ
 ايدام لام اسيغم اذدداملاز اذان ا ةوكرملاف تلليتاف د ظ

 تيدي اوطقتفدغاوكلا وصقل ا( اودخخالا.مصتبال

 ارضي اهيا هتساو استوت افدقرس طيح اف دأ

 وادا اوي وبدل فخ لطب داوبسو| .'
 ذي ايزل درت كو لاما |طفنب الو ياما ةكال وفا عإ.وتكم
 . مما عن يوم ودول كلام ةابخياسلا ام
 ”ةاولاجر اعد |نراوب تهت ]ترج همس د ملاووخا جاوجنف
 مانعا لعل ومر ةتوومتسلا انك شوا ةدلر با ظوإرم
 يمل ا
 3 احوهارد اال زق: | الججؤموآالاحّتحإ مر 1
 هيلو .نجاوا تونة

 وحر ادقب لمنح ادب ريدخاولل ا ةننيخ

 دادبسدإلا الورك لذ ْ

 و هيوم كسل

 عطتاردك ين اث عطهوقسؤمنت نالها
 نيةمعلام ةرسلازاهلر تفوت رسب باو نر يف
 بجربال علام ملاك دلام ىورملا ما زاكءاوسرول يؤ ةتلا ا

 ا مخ تين فرساذ محلا لامر هلا مانعرف تريم عقلا

 ةقيراهئئقرس اوسر المد تمت مالجز زر غل علت
 رف ريلعلا رسما ملا ايرس ذاكول زرع وو وز م ”ةقمسلا ل بغل لنج نر



 دما ا 6

01 

 0 رب يدا
 ا ا عمم
 تالذلاثر الا تناوحاز كل رنولا خان: دال اذ ةقيتحئالوالا
 ور اينل!صتخ زال اهلاومالإ راها تيناينالًاليلامنع يق ماذا

 ديالثرح رن اباكرارل أ مال نيلو وطني لرارلا رج ماو قس

 | والا ذل اميلح عفان يح جرا طوس وانو واتسبحدواامنم 4! خالدا

 | نيل كتمزي ل غالاو باندا اع ةرمتعمردزم| ئال زج م
 .٠ عنا(: يلا صضذلو هني لهدا دأتبببتنوارداو قرش ايراذ
 قيم ةصطوأ انرمبهورسسفو عطتبالا يظر ماذارقنا اضع عكورام

 27 انيهايداملاو مارزلا ءاعدة عل اباهملا لاذ هع حر

 مه افلازينخال ارجل ابد جاخيم دارا تال انعمككلنزاماغاو كك
 ماا زالهطم !مزخإو اهيطق ةاخاد ةثملا راكزاو ذل كتهدجوب
 كالو مذخهلادجربن ككزخا دة دزم
 ةيحاكراراطقٍرال قسرا هنا عرس امهنا/مكل كوني مار لجؤملا
 | دوصّم الار هدوتيدي انوا وِسْوِلاس هعمز 8 اوس طب
 قاس عطقو ينحل الانماط دوتل او قول ادي اتلاو قياسا
 هل فتح دمبيزيو زل طع عل زاذلعاتد تاني و

 رض نيزحد انا زول بلان + :لا غلب اس ن ظ
 20 جما صقر رز رخاو ضال هيج هسيجتأتوا ع

 اييفرار ندكخ | هو صغر عنصمم بتم قرسو :

 يحاول ااا كسب لا لاب لقت ا. ناز: رك دارج
 دخانيرطلاة زرنا يشمل اسس امعيبو ءارخو علة لوقشم
 دلو لد دس اضل( ق سلا اهداتوي ةلدحةلصرعكيرلا نيصتا زلال
 |[ شفنا او جرحا اأو هطَم ذ ارداوألا فدا عاد عمسمرب هيلع



 06 رام هلصوا عطقِلالف ق]مرإلعبضم

 اتلارغرلا بعسل لح قلعللا لشق ذا مالا ينل نمل ذذوسإبلا

 .ةزلف ربل تاورملابف عطَملا اما قآل طم قآل نيب هلع رصف

 مان, عارماغي وسرشمملا آول اوام.ماعا اومطّس اذ ضر دوم نأ

 معتق ذونل رتكو رزلازادا سلا عطف ميخلع انلللع منلاز/عنز
 فب امئرذال نينيرشس دربال رمسحاواومطم انجاب
 يسار الداعزافداع:ا الا كورت نتمنا دقوشتلال
 درسلاارب ل ضمان عو بوس جحر

 موت اعزاف ومطقاو كس مالا كلعولزعلالج تالا ذو

 زال مة سلال وتب ءزاغم رنج ىحةلوعلا يعإانلو 0

 رف رولا محايل وا تعالوا فطماربز هال
 الصاايهن عير كيل انالانهاممسكواىطلا مهل الاقو كك

 ع وا عل

 ااه صاوا ابمأهساو وا ؤمسلا ني ءاماذ ا[ وطقلامرعاتاعطقيملا

 شبل نإ زج ديو نتا حوطخت كورا ٠

 قوام يبا اوس ةرحاو هيص | تنامازا 'مزالاخب مشملاو

 هةروأهوميكذ امن فعاتاو ةياواماطو عطتلا هنجاخقلا ٠
 اهفاتإو :ةرب) ظيالز :ركعالعدوحرلا الذ كوصفلضهلاكملا

 د انيعلا» تمد صتنوأ ا عيبواتلاومتببهككموالونجركل ْ
 الش يدلانع ومعنا ين هالذًسافتتنلاو دا ديئانهل ١

 يتلا ش انشمالارنعاجصتلالاكةيقدلزتالاذوتنارتو عطقلاا ٠
 :ارهاخيلع رو رسما وفيك اىناماو حالا غون ادسو ضيا.

 تشورهملا راد هيّرشلا الذ عسا دو هلكم قدر زوك وأد
 ةقرتلاب ناكل |فاوإ أو ا امئاماولاّمحالا لوغيللادوكإ

 ماع عرجتلا ردا ؤططقبا لذ رح نهربي ليلو اممدحا نتككواءأعأو
 اخ اريل ذاب تن يرتاح 2س شلا ديبومو هجاتلاوحأ
 تفوقا نيؤاتملارحاو أ هككمتتاذ ؤمسوا :ناقولا لاق ةكرشلا

 ؛ ىمطتأد دأعّاف ءوعطقاذداعزاف
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 تارلطملا الاذن خاشلا او بولطيكرل اونسواممصاكداو لازلس | ١

 هنن عهنزيرؤببولطملاو بولطمرغةلععلاز معنا دل هيج
 للا نوما فوغ نرمي ض جزل ع هربقر اهل ارح هلوذ الف لول اما

 ,داكل و نر روكذل ويب افاعمدح اسككئاوداؤتلعي

 ةضلل ذر زجل وغرب ينج اهلا ع تنس ملاذا ةؤمسلا

 ظفاح يرد وصخ قامسلا عطقؤر تعب الذ نمل اة ذل
 كهفموزخا مدرب عتسمو اويمياص وم اخو ؟ذومو ضد
 اً  (يوصخو يطّبسمو زيرو هارشلا موساشضبإ ل
 قتازالد" طظحاحراِذ موصخأم |ةيوصخيإوعفم متدقر سم

 هاب تعش ةخ فاز زع تر ظرقوابسفنؤ عطقلا تجومأ
 ةوصتموو هيت لو عطل فوتسإ تعم وصخ
 ةلاصااهداوزتسلالم من أغا 0 91

 الاتي اكأو دال اننا ءادازعركمنالاتسازاءازادنلا/ةباين
 ةاكاذاذ غمقرسل ومي | هبال ضف لا اءاقسا زنك
 كما ةدحالب وشل ارذع !اذشدؤ و موصل خالصا

 من دال ةيسخاداواتنلا البيتزا
 ةشاثلا تزلتجاذاذ ظفاحل رلإ وذا عر دككأ ةقيفح هل نالت

 ذي زي ةطتزدسزةؤسرت طتب "نر طمالا زوج نالف
 . |١ هيطتيال> اق راس: سو هني 2قورملا دو هيومن ثلج
 ', يعل اقام لاو ككل رد رمز اك(ذا طم ا جوناغأ ون 1 -

 يبا كيرلا والا قلعتلاذاانهيهاهتم ضدي وان
 ولم بئقرس اذا امزالا ب تح اتيكغل/مدلث اول حنيف

 3 دز. نوار عميعلادص اغلا ضمة( اما :رلؤهلرإ
 اناتءاندلو ةيانخلاب لعيجا غانا نامت انانيخ هي



 ياما تين افي رت انا ريطار درك رم ٍْ

 صدا رالي ةرهت الذالام انفو ةيلا يلا ورعتي غراما ظ

 0 ,ىل ارمادا هكلوبقما
 ل لوما هك اقل تظل عدلا رعرارح
 كن دلو دب مناد نا حك جت
 نطعؤرس اول الزنسالا ركب لضلاز نال فايوراس ل

 ضعي علتلا ولو ترهل يوززما يناع ظ
 شعب تاقرسلا دال يو اهنم زي :الومنم ايد ناَومتلارطعالا ظ

 ايفوطتف تشاو قجوتداو اهلي زيد حاو مطل رمس يقيس
 ايل توطقف ًميجاوضح ااا الابل ظ

 مأ راسب .مضانا نازل ةقافرلا يال ثروشحلا
 )الان دمءخومت امض هنلخاو فلنا: 0 ظ

 ةميجلا نلذ هل نو ةاصاحد ناهي سيلا هلتبإ جل ىلا
 و

 نسل[ ايقادوك لمن ةفاضالا بوثل انه ق]ءسا:آراق د 2

 ديرتنا امتوربر امورنا :هتلانه ةاكانالقوأو ظ

 وسبومزأ ةرارلا زر لجيش م عطمو اوال ةلع.نوككوطمبائاال
 9 نيديتبديف ةيونسم ارد عع ةضلوآيوشلادس ٍ

 هللالانل اذؤشلارورم امد ؤشعقررسلارواباوزارلاؤ فشلا

 مدس ارد رخو ا سوهو ةوعشم مغ ههؤلاذ ا

 صقتناورانلاةونسا .اذاوادحاو وق هِطَصضلْراِ 0نلالونلاب هنمذ

 . لالا لماما اتضنل الكت ةزرتلا لكلا )/طقب) همز ينم

 . .ضاحناو بارما كذانمملو منقلب رفضا

 ظ 2هزذاش سم لصلا ”نتككد باول فدو يغ
 , عمشلا بجيتا/منوستزاؤبسر ةورقل الخ نزمسلانل آد

 طوس يما 0 ظ

 000 دارنعنمقورم الر نانلارمارلا تدم



 اذكفالايبص كر ذالذ مل ومو نب ولف صن هدم كشك

 را ينلر يورو لة خام مدنع دونم قيم ١ 00 ل عل
 ظ لهيب دال ههنساال 5 ْ

 ١ لسه زم ازاي عتب نستاوزساوبو هاك ندا سوالف ْ

 ىنما| وصول وغلا تؤجر زومو ناوسصوإذ نتصل هةلطلا |
 .ةضسرار عجتلا خل .اقمتسا اح فيرا طملا منت ايزل
 اتا يجيالناطتن است )اعبانعمنر لارا

' 
 هل ةتاقانأ | يطور اداطلرمإ هطلس جوة رس ككل زح

 هدانا هزم كش ب٠ دع لفرع :

 اؤسمؤيزمتا عطشوا | تيل نف نيك قرصا ذيرشيوؤصلا !

 تي لعرربارملوو | وررصتف مالا هولا طزع نيعنتمعاوزاك 5
 قصممررم|نلانركراموصبم > حال ةلوذ عنخ ارتبوتمجو نرصقف 1

 !ةتلفرعتللبم اذا كما زاكرااذاَكمذوا انام زاذياب عدل ْ

 مة وطقلاادردقو ا ورد فز ملزبوطلا قامتم عيصسماغ |
 ظ قطر دازم كسالاذخ اذ داعي اناس لع هوطنول جف ذل
 ظ | اكتم هنزلمليرزعتل ادور اكوام مدحرلرقرمتا ةراللزع

 امورص نإ ارو اهعصتا نسف, لهب وار لوتلا رحلت 7

 3 دلو ونسي داذ اضنا/رحزترحا التت رأو ائنل امنت
 فطعاصوارتضم ب صم ما 0

 ٍصلبصو تأ عطفال هارت ارتقوا طخ زعزطع
 ١ يي زب رز الات 9 ا 5
 هتلاجاارما 2 /اخفمل افذحرعمتلا اينو موبراجوانبالا نوسرروأهتلا
 هتلر طمتملاو ظفحو (ئمزلالعا ف ذايفلاو .سررلا دال او
 ,ااولس اس رالاق ناهلاوحالا اعهيزوسلا بملار تدك احب
 للغاز وجب "تشو ررعاظبا شئتم امم ال
 انممل زن مسج ارجاطوردقربلصازقولازخإ هزاز وف
 فلان جرم تعبل يتلا ولصمازو ةدرول احببت



 لدا ذازيبززبلاءفلناوا قلتذدحأا و ضار ذاتبد اهدعرمشتب | ١
 قبو مرو وصلا ةقرتلإ اًانتعا خالام كح :امضولو طاتلا 0

 قمل ع 2

 قوقزر ةمدحاؤزبإةةلاوه طرشساو مما وزاكاممارتلزاذا تح ١
 مجسم 0-0-5 ا

 0 اوطقلاارخإو عجزأو ةئاحالا واللا رخل دجلبا

 سفنلا يع تلمتس يزل: جرجو ا دلل زال جرو نالخزم

 مرج انتا /ضلا سولت ارا( نا صعطتسب ادع
 ضو ادحالف ىلا لوف اطشلاانهبرحأ عنخ! واتت راق

 اطلس دن درع ] قار ]نى كلامارخاووب دحارع

 عطقو نضمسلالع ةرارافس وطقوأ ةرام از جوذ بج يذوا دونجا
 م2 ظ

 ومس زان. فلاّوحطتسالفدحلوشبل ةبانملل !زه:الفطتف عر :
 "راكب اضنل اة رالذ هفح يبن دجوب مو ذل افبس ازض
 وكام وصتا موال اذرثردال بف انام نيالا واصلا اع
 رع تفردو كيلر عدلا ارنخا اا لنوم او طضض مرجاذا ام كف
 /اعقساناف ملعون ديال اوبن نين ا ملوتلف دوا

 اهريعدونملاوا عطاقلالتةرآدوتلا لوما إل نك ميفديعلاو
 ةاادجتان ورا زليتن رايك انو ردك وصلا,
 ةطلرض با لاسم ءاه يرن مقبل نيت ذاتك نإ
 لاوس اعيودلاطتتلالمصو ولا وتس اذ اذ مك شبالبو
 دحاو را حا ورضمبلا لع ةراملارفمد هطفاذ ا اياواوهعاؤاس لو
 . م ونوارصبا مبا رامنوا داي عطا امو نحاوراركة لذا تلازكضد
 . هللا د .دهزخئب مت اثوئلا و هال فلان زال يببراقسم

 ْ ولو لنبات انوي زج ةويووه سل الالى الاصيا

 5 ه0 امثوأ 1 اننورلا لملف

 ايتخالا ةلاقزوطلا ءاطق كح املج كعس نسخة اضل

 8 تا للا 0 00 مج لا ل و يل مص م ع مم د ل يسعي عرسك مسوس سوو ص ا و 2 -_

 2 ع وجسم >< روس ابدا مدع بس بوو حمس - ب ساس ل وكل -2-- 5

 2 زييوسج 0 احممل 0 5 ديوك ف < دي <



 2 وو صلتما زل وفر عورشلا هما وشلل رعد
 هلو سو ت دزوف هتف تالا زا ازييؤ زر سم زويلارك
 ع اهلا يزال اذ ابيمم»ل ةي]يزمل مانع كبانجل 2
 زل نر احلا دلاملا تؤرق ةزئا اطنلا يتلاب وت
 رض :نلتك نكمل يزخاوررطلا :رمطق ورش زعل جانو
 سن هير دكا دل يقال انك مانانكأللا

 شبامزكول ].باذ وداتمكأ ازال آول ىتلاو دود 7
 "ل اانا نيران اقيتشالا م عزغس 7 الع اكسب كسي ياماعش ازازاك : رم

 اداب رهسلاالا هزل يشلاوسنلاكيرشم رو ن#
 ب 1

 اناث 0 انجرشكولا
 ير كتيرا ادد كوك ك ركل هةسوزتعلا يزرع 0
 اهاتخاو توزيحاف تل املا رم سو عال بنا
 بط الطإل اب زول ياه إتش آسرلو قاهتتاذازك اهرب

 نلاتنالزابمو الأرز !/عنيرحتس ةروراقلا رافربفلاعرياووتو وول
 . | ىزدلا اقتل اذيرجردجمل ازا عضتوم كرون رز زوكلاو قدا
 شرار اربزلاب فروا صر سس ااذااممرنع ننعاوني ديزل
 ظ رز لافازإة7:ةلرز عطا نرهو اعلانك لوب 2
 الب وعيا كرا نمد راها اطمن اذلانرذلكلا

 ىضر :اهيصلا نابكرالوراا كهاووولزلاراقاكم اهمرؤلن قلل.
 زر انلغو كن زو مادلت بيذات يالطلا مزج تساون اكتننا

 اماه يجينيطملا )اراب ارعوبشل زلال لت مقلب ز
 زيتا ةبداحالا دوو زاك فانك يلج ارو راسرازتقتلا

 هلومب كلاذلا سرزطرج ما اا سيلا

 71 ول ع مل وكما



 كو عطصح ذاع دنع غانا تيمشملازهزان رولا كذقو
 دفلشلا ترن ودازل مرعي زل ف اممدار تالا ةييامءرنعو كلا

 نيم واهةنسمز كبد ماكاصا بم كرر شلال (رد رجول ناسا

 كاشمو ةطقولواءولش ديد قذل نكرزاال ينل سرني ل وأمس
 مرتنملا كلل حو هلوقجةوألا نتف لالهلإتاو كس !اهرغ

 كسوة تش وو طياودلذ قبو ءانلشضف ججرمل ااهزئوتطاما

 ليلت عثاشلاو كامدد كرز و فوبه او عمار عازه الز غلا زع

 اذان ذر زكا ذهربكر نجر باج زك
 ان ىيرش انناهرن يدشاو مطل خس>نآلكامتالاللانفغو

 ملل ةوصفازا اماه رونشل مد صاز ا م ئالطتلىنورلت ايلا

 ةربخهلملابدانرث بذامدجب ءال ئلعمموزل او اذانتاٌركالف
 فالؤلنمضالا يبز)[يلع اللص رد يكول طب
 ىلا ج/رعل الخ هني جيفطي ذرعا لعمال ا صاذااما
 ثلا نيرو فعلا ائيغلت هازل نوكبالذاممعبمزيو انتذاطتإالف

 انكر تشاو راو فطر وبط سلوان كلون

 تلذملاذدياكل طن. هاكل اذ يجو اشلون اهي رن عارفا
 ”ٌلاوزتلا اك ب وجتراوبئو نطل حقول وتد كلاثلا هيببو وكما

 | برش اذا اضياناذد تنسوا فيرل لا كزيوززيط مدام

 راو يتلاوؤسلا هيل ونب لا قيو طوول الركب
 | اهنيكس اذا يمشالا عزببضرجيزيبو طبل ناو ةرزلاوريعّسلاو

 , اكنلا جالوتلاورفوبطملا يبا سعتالب دج كالا ةرييالإ
 | قفين لا شمالا ايساعمع اجا انناهزنف الع نومك
 ]جرالوتب درو تيرشأذ انديش اذ ازلممل زمن تامل انكوزذ

 ةمدحاوركسس اذاهزكسض ]ام تيمشااذل يالا ير ثسالا نه
 ترش لولؤلعت يلع ووئل الم دزنملا ا ملموخالا علا زاك
 قا تشازالب عرشالا اكتنالا رويت غد يلا انهو
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 ةرشناملا ها نوك انا وكما فام سيئكسلاو
 امافزكي موال يجو غول ةاكولوصحاسل ابتكار وبما
 كتل ]عزطعزللاخوررتذ تزبتخالا/اهنال انو داتا بصيككرم
 زينو ءاقلاك السلوك ذ اكول هبياريس جك رز ز عما
 ءايلا| زارا دز صامل ذل جاز ركل اشسلاراقو اليخت رك امل تانم
 ذيبلا ذاك علانآبسالاو لاوقزخل 2! دورب :ةاوامحالاو بنا

 ىقلعملا فلوو كرم امن راو بر هنو يزاول الا
 متاكد اعف رزفلا زق هموقنلا يو نكي ضو درب قنلاو زل
 نيرا سيتي إاانل فرزفلا نه)اهنل يك لرعؤ نشل يدمي
 ةابب شياو اونسب موسي رجؤنلا أب ةرمتض مازلنا ايف الاّاو
 هرتادبر فسار اوزرمالازسلاء ولك اذ نظل شبل و خو اتباذ
 .ذارانلا وساد ردوؤلل لن نال راك/ را ادااشنالا رك ودا
 | زيزو زلرسالب نتيالزخال اال
 3 اياندل باتش اوبتجبعافالربل ملاكا اياد ذ
 قاد نإ اج ناار كان كان يك وبا
 | ةئاروسل ا فرراماعوبو موتا زاخو يي نقوم يلعن طر وزو وازن تش ناو نسا
 هيو مزيون كد راشمل طخ ءطورغ منا
 ١ عاوناائيرداماو ب ورخاتملا نا اكلت, اطل ب امو الضال
 نولاتلاشننال طفت ازن اودي حالا مولي

 قد اوببوعامالونسروالا ير واطفونيف ا لصشلا»

 هلالي وكمت حتر ينحل ىلا تسر مري يلف



 ار م تافارصقربم تاقرلارق اميل ءاهشييز[ئالسف |
 اع هارفي تقلد ا الا رقت قو حليم
 "اانو ليك شام افوونإق اكو سيت تام الاغلتاقلا لالا

 اللوانالةددرح ءابباغ لئاقلا كآلا لاف قو رح ابخشجحتد ا
 ماستلا ازد لادم فصال نيرا و أع يزول عاش ١

 اي تباو عا ذاتيا فلاب الوعل كلو جيادنع ظ

 اعبر طنانما نول رعل لمسنا طوير الون بو نارا باظؤر يرد
 سلتماافل انو كسلا يلين رابغ كادوا وا ءالافنإب لق
 يدا مل وسعت نام الل لرش دونا تم
 رشا ووو هتوورسخ نحيت

 اا اَم صايل لع عاكس لكان اهكزتحارئا الا
 ا مولا اكن, ايلوالازنلاب مدل موصعم نكيملارز
 أسوأ ترلاو اهعاريردتق لا امقلاشب كوو ازلو اياشببلا رنا

 د 1[ 0م رش وتتم ورتاقلا نوب 07 اوس

 ايس نر ومانن نمو قزوقل 2كم ضلاعتي اضرا
 ايشلاو ءامالا_لعرتساو نك دام ورورقوافلل انيك
 كاف دل ادخن هيب يدلك لولا شم ناغو بو :ترراقو

 رتل ترا لطي وار علام اوت اذ اص يع
 ضو دول اجو | ىلا ل ايوق لديكي اقذالو الاخ نويت
 0 /ىدبلرتاساكذروق /اروق نيام الرعلا

 / اك دعت يؤ كعك كر مبمذقلا لاوصالايف رم
 , الطور ىلا نوب دش توتا ام نوك]ب اطال ا ترل طق عاريا
 نأضيالوصالاؤ رع ادعرقلاز لذ ناثلاؤانآو و فاخر

 نوراللث يرحل نب إب الفلاورىارل/ءجززجيالورو خلطت
 صك افرع اع ندم اصيفع ناو ائيرمف مرر شلاقدا
 كيسا وا قالب ء.الاذريتقلااتغاو نيالاوسوم اتسم الب
 | اهفاشباونس ميكا نافل اهلنا تالا
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 < رج تح: راحت... ع صف - تصوم اقف 5 ٠

 ةبالائن نأل طعف امن اهقتلاو عجم 0 الغارد اه اصتلاذياو قت

 زر [انرركد اناظخالازاتاتتادا دامي لكانت اما
 لاثولإصتخ ارب كب او عريف اع[ تيعئمس انهن إ انافتس ل عإع

 برد اينوفا تالعررت مط و ءدل صلت" تقي الاغا تاه
 ناآثا اباماو يباب او بلص هللرمل ب تف ارعز اف] م الك لا

 (ك/رتل ث الأم راكان ابداهب زوو وكل الريب اصول ربا راو اونسي

 ٍةلرالرا تنال ز كا سر//ل ابرار انكارزتاقل كمال ظ

 اللاوو فالوب ذ ايلول ايري ارض وررعزر تأ
 انلو ادناه عازار اذ "الار اللب حأم ارلاكرش 24

 ش ار فلاباككوسا الاب عيان نازك
 ٠.١ مصالح الا طنا عاما نل لارا النار
 0 اش اراقب عيت انو ونبدا رو تنته

 ١ رارزعاضاوللخ رفا بر بلا ياويل انو رفصا ايون اواسعع

 اتلوس سنار ع افلا رق اتعاب رولا ذيع ابو هال جي ذل االغ

 ٠ هلا اتاقناوزقفلا لاس اهواي آلا كايرو صنم عابتعإب| 7

 علا ياحي كربلا هرصق معاضايل درا :ةريغ راونك ل لمفزلا
 ضعاف الاوان اطضرتا انستا اع كوبام قالا
 يدر لعب طك لاظخ انسي "عمو هن
 فو طخ انسويانتة سائل اب امن رم ير نيا ناووااناو

 درزكالز/ابلاالات انادي رو يربغ ذل عرب طالاوزل !ونيؤم
 نبات :اطا اان اوايند سيال يعتلي الم لوبا عير

 ويقل ادع ران ُبورروضعرال نطبلا امي اريئالو لاغوزباظ

 الفار تسون كلوا دوف ليدل انش لا اياك والئادلاعل لغم

 هند اننع جزر وزوال وستايل شارجر وع

 ٍ تربل يتسلل ودار نفاس اكد اهللف ارام ناانصتلا رعت

 ' الرب هدوصسس سس ديم
 : . نادرا نادرا ايراد الضو وفا



 دالاط جلا رادستلافداطخاانآو يررصقام انياب زمنلاو ءاطني
 قكيالاالل ناضوامرسلاناورت دل ادبعواواذاناو يبت اوااريص ظ

 م ااطخو اتِلامالئيراسلا تافكفارناإع
 0 رضوا امزالخجرح و التخال وزو وكرصقلا ااصغلاو اخ

 فعالا ونا لاكش اف ديزذااعوماضاؤ د جوا وضوم
 دق مطب قمتي شالا نال ىوعونالط ان انم ارياف هروصتتملا عسب ٠

 0 00 1 ظ

 ابل ا عل ا 7 د
 ذودرلامأو كة زرغل ا لتر فن د اذ افادص//ؤيال دالي شر الايسر ْوَجا
 لري زر اومن 4 ءاضل عازر دلال فكك ددصغل (مرهلل

 لارسقلاذنؤيرلظاو نمد [عترصقس لارازحال راكان ايرعو ب افرام
 اننانزرتيمل لو غر اإ اهتمي رتعأي انكر ارداهخ كارل
 راسل ارا رو فولو ضو نالت بيرل لالا

 / ازا مننا ]بام وت وط درا عوبتح ند
 اطالة زكقول قزوز اهل يزن نبل فرقا كسب اد
 لقاولا عوتو الموف 1101111101
 0 7 ا نالت اال اذ

 اد الاسرالآدرالار ريغ ووك مار دالرسشن اال فانا مسالا لعورج
 نواب نص
 : داو هامان حال طين ناوي شارت
 نا م اوتالطاادلو رسل( رسلاورخارتل كورولا رين ال و ث تارتكد
 رس ١ روب اقيالاعانفن اراك صيمختلاو إلا ىول نيد او هنل ار شا
 2 >3 2 ع يووعيافا فشلا راق يصرف قاراوتالأر
 ا 0 " كر ساؤ دباب دس يرغب اييي لما

0 

9 
 0 7_0 ثنو 0

 4 ا ا 44 1 ا
 2, 7 0 2 0 91 ل 3

0 0 3 4 0 
 0 ل ا“ ل[ لا 2 0

 2 م 10الف دات



 سرك لبإلعن |لور امادلو زان انؤيلستال ملل عونا سبال اتلا سو
 دامئاوابتانرلريبامدوانلارماعبرارمإ زلة زوي طع انآ كارل عار ذب
 ايمان الل نايف خيانه وطملاو نر عطري عوذ الر قاس رفا كراع
 مسعز قاتم ةلوميتنبالاممل ناز انتم طيؤنالو
 انس ٌءأو اسم ا اقم انش ا مات شرار ثنوبل ماكين تلاع ملا

 عالم يول رضا ] 1 عل هايتس
 7 اهيال,ليللعزرقل نقار دجتو مالا الاواني زيان الر الع
 افلا بلوت الرال لو ردع تمد نرسو نسج دبس و نلوب
 دعا ناقتي اووي الاهطشلا لل طمس عوار الل زنإع
 تىاصتلاليلل مال ا الز رافال ايجيبت
 مر زتلاوهطقسبلاورعامج اينو يلا زل رمل الوتولصانآو
 امملدش ال صفلالا رونو مدس ال يصلا عاونو نويملا وك و
 ارسل ذو ةرقاز هاو جر خان صن الو ول اذ ركاوتح اناو
 انش :/خكاضر ناوهت الر يت اوذراولار اص[ راقد د رأت الريس ترالعو

 ل زك كدولاراش عر درارلاويبووللاوكالا ىفاقيترو الد توم
 بسم انا اوال أ نب 0 را

 طع راو نط [هاسيس رسل وهال هي
 ا يزور اطخابر شيل الر
 دج قلو رمارعن نال ديلا ثلث يلا لت رز ضتغرل ل[ دحر روع نإ
 .كاضالا غب جيلاؤ م اينرت افارديونارفو يات الريس نول
 0 1 0 ا مبيت

 بجاورفلا د ع 0
 1 ل لازم تالؤروجولإ ءاوترسزافاغ اهرتقر اب انو
 ١ لقاشاو الك اكهرجزباصتا خذا ثرتيجر لا



 قدي امدرانداروفواسو ذر اووفو ا دمؤ] !رو ليزر | نلطم | ور اع للبر ان ٠ ظ

 لا 00 اينرام

 9 ماناور قوقل عْس كثب بجإلو راجل شواولبلا

 ١ اياد 0 كام
 0 رادلخداذا 57 م
 22 دل حلَّ رصاق هنار هناراولا

 ّ امني .دافردلا ل اراه

 لافوولا 0 0

 عقيازخلا متت اردتلاو عون ف لو بارعاصاجأ ١
 ماتا مرئردآلاو نوصملل و ل سوسو ملا ايش الفايلأ 0

 تورعردس تلا رجلا ل ةرااوقذتلاويذوببو يملا وترا عتشانلكا
 تخفيئباب ةود اما ولجميع 1
 اهةغتاد'ء اوزح الصراط ويد امرما كرار ئا/للوسامصقلا | ٠
 7 اهوا جذائادوامورعامجد ناصر شي لازال | ٠

 عيار ااجتياا ما يعي هي ' : أ
 الرف متو ارتشس و تاز هدا راسا يلمع دا

 روج رمت اذ عاجلة جوال زكا 00
 جانا ورءادر ران ازال مرظالا رمال ودا ذالك اقل م

 ارناف تس زلات تش اروع انسواادوعالو اصغلادجو |
 عرج اًصقلابمونال د ءافدرض ول اواروضازرغراراوصتاذ |
 تبلافتن وب عل توالءالا تلا اييداانسخلا ] ٠
 77 22 ورنا طوقا الا ضني ر ضيا ورا ١
 ب رح تالا تفل دقاقرتراق]رزهنار هسا بط جرو ٠٠

 نأ اعلم



 داس نمل اراتع ةريرع ارب رمز ا ناسفل ةريرصر رقم أمر مدارس يبعنال قت زن رحإ نايل

 تساردوبردلب بيضا اسمرار دانا اتم
 :ازرةةمعاج |رتلو اريرورفب ردؤاالو أه كبل
 ريكاوعلا سول مما ااهسنالك الا ذر عولازغاو اوطلا كر
 هل اور إب اظن نغير عيار قذاصن يارجال نب /ورورل لا
 ركام ليل اهشفل/ردول عبار زنال وتس فكتب اد
 0 اانا فا اعز اببع كاضالو ريشا ار عانس نتولاا
 اق زاجدعلروو داك ةحاججم الجر تق از ازاي
 ا دايز ايوا سلل جيب ناو دمارل كامو شعت اذار دهم ناكل

 تن مرا نلازاوموافاشتإ ول انصقلا زاجل ول/راقر
 1( /ريقنوكعأو باسل: انا از/يزاجتل نلف مالا زبن رلاماد نابع
 جالا ااو ازهار للفعل
 زال ”رغالربوش اهنا
 برادا وزوااجوزد ولو انضنلا :بلو فرز برر | ريم اتغل
 هلام انجل رادو وبكل سما
 قيال زل تيالزدبال وصل ايدك وسو وصا ل افلاونعززحال
 ٠ دزالااىدحادر تو لننمرؤصلاز يات وضم رلولاوبا
 ”ازلايا واسم اضل اطر هت بوتل رجال مالا
 ا يشل رنلإر اطول تغيرا باو شل يشل واهل روس
 ظ و راردمااالوالزفو ءالسملا ااا مال رالي
 عرش لور قا اني يرتانافو دب اق وتعل ريال اعلام
 ا ايظوبرر بلقاناب موسما ايت
 ١ يت مير الغ امسلرألن افلا ءعوتسمال ان نال اصنو مال
 ١ وز 1 ماوتيلاتعو عياالاو لاو ادرار قاعايصاذاازبلو
 0 سيول تباناصقلا ناو نال تصل[ هروب ان اوفملالو
 . دردطقيا نرلدلا حال ذراع اناو ىتملتل كالامع وو
 . ١ ثاووتسالارخارب قو معا نيا نقب دبعشرو اودامورشل

38 



 مملسويلو|ونسيراهاءاوغزتاناتهوؤبالا يك قسل بنا
 داردخ اركز اوال اه يعواذ اخري ؤ فينو هم حالاقز/اماع
 ياتي طاطا ايصالارر تعا اولامز ؟الزمجانلا

 يونعاورضإ نيل /اغانادوتلاالوووعبرررمالصب |
 محال لاو لكل لاوس بلءاتس وح
 نتممبلإ رب صغر روشوسواتافلاة ميز فاصقلاءاغّتس اال رلآ م
 تممحالو ان احر وبرببواضغلا ؤل اصف زيزعلا اف اضن فارما ْ

 تبشر: دوربغارمارالإبإ[ضحاءاقسالؤاقلل
 لبا دعبؤلا ا منبزعسصب نلالابوب اهريلعبجاولا مدا نمد كول

 اصب دا الج,دبعلا ومو كوش مدلا امري حار عالج, دبعلح
 اهب عي ق اًقضن دل لومورلل اع دال لغو اعامزم هزم

 هقاانش يحمل اويل اع ممل

 كلاذو مان كصح:لاءاز ئالو يل رنج ول بيكمارع عاما
 دال ذات ذ هعب ل در وو فاشل مقامها

 وعلب جاو مب عزي اذ عي امااعمااعيب ميلاد ده يلنغال
 اجب يكلف اجو هابل لاب وتعلق
 نكاد يمطلا) سايعارع اوف دحام دووم تايإسش مم
 بولا ال نان رمشراكتاغؤناذ ندي اند اهب

 " مدحاولا ل مهرلاو جواب اللوك وي :عامدحا ؛ئنوو

 | نافلا يوت يلونغمل ذب (يلواوهوا نيف ابلاعامعس هر الارق
 عيش يب دود رم اك باهيتسا لح تاوهد فباضتح لن اغلا توما وعسب ا ىا

 ملك ومن الفال هد اهب 0

 عيففّمح و ثروبال لجو ذع ام كد اكثحافكتت نينن | نينه ذا اعمملا

 | وألؤاتم امام ذكو نجرب لش انين نا مولعمو بكد اهنالناثؤتاهلا

 اان يانا ذا هجن ال امغب ازمعبادعأإب اير
 ,منالأ ؛افنإع در ادهش افابج كج لجر ايما ؤاذك افلا بجو
 تلة يباع درعيوبضاوونف رئي
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 . زذ]مهةقختسبجحا تي شمع عش

 سر :ىيلازج 12 تهت ةيين نقلا دز

 دال تس تح
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 يشل بالك حاصالا ضهانواءاكش عطاقلاري زاكااموجث والام!
 تلفون ورب زج: يبرتنج رز متسل ا ىكح انيدكلالدا

 ]يرتد | روع مالو نازك ناو هسل ازامةئلإ| ةانكاتغؤشلازام ول رواسب
 ١ لردع وتلويت(لراغيال انو ّصالط ءازكارغ
 لذ( جز دانكو تاويل داما تل ابالا وتس دوف
 زركواح غفل اناوونسلإ لادا نكارفر د وعسر كا
 كرف ةلئال نزيك يذهب فشلا كو دأ ايي دوت باب
 دال افنح عانتمال دوي مدع اعل ضن زاكاذا تضل نار عددا
 نو ولور ايد صمل غدوطقا ازال ازكاني بكن ناقل
 نودلاو لاذ تغبلملودانبارمع وطقم ادافنالا نرأم نأ ترآلاوال
 رقوإولا تقوانضر د ترض ويعاذلواضيارايارتقا ذاذاذ
 /و[ع يعاب فيشابر :رطق بانل او انزدو عرج لو ضب وقل ينط
 ظ اقدام نفح استاد ابالو عرس زوز (ضيانيعؤض ناف
 1 .ىضرل اموقلإن دن نم هلا إنو فاذا ارلااتيلعأو
 لضهلاذ احا ميسي وثانيا نس دوما انس اكيد
 ١ يلا الابد اذ عدت ل وعسل را ديور لانو
 ايفل هعنملا و نواذتل اضتنب ل الريكا ننصل !اً”وانت زا
 دوتال زو واس نايا كرست ل ادرار مسكتد أدر درر بيزا فعلت
 تنصف لوماليك ف فلطالأ قال يدبعوربجيرو ةاماي ع يطفاضيا
 اندعال فضح طق نيب ايتو نول اف تراسل ةلذاما
 نم ب هياعدشلا عرج زازكمال فران فيا هل غربا الرب تفلاج
 دال داقيالمالاودعتلجو تين اني ذانيزيجافاك هل ذكي
 ؛اىلااذح انتم الرلكو كل غاضبا :يضالو تار اوال امل اهي وظني
 ةدامالإ ب لعل يانريكوازعد ذيج عن الرضا الاي
 د اوبال زدو ةلئا ما نخ دايما وحاول
 عدول مفانوا صضانوا رمدانو اان طاق برم ع حررشمال افاد
 ريخ لتي تلت ]ناكل [ثرالاودوتلا ب عرجنش دلك عندا

 ذأ راربد



 جاثلا غلو ئبام باعتساؤاهنإنب نيئلاداين مانو ضوه

 - د يي و ع

 ةياورلخاكرياؤ ملقناذ اهنالائلشم نلتا 1
 اماو فل ارخإث أ نيبو استد ا'دوجوملازخان نا يروا الانم
 ١ هذ نام تجوتلئشتانر ااكزارربكا عي شل لل زاكاذ ابوس داثلا

 يشل اتناماننانجشلادالاذ جاشنا نوف ىب اهورتنال ديو جريشملا ٠

 عر رولا لاش هخلن عازم ةنودن ةيلوكيزاعات
 طل ريلعادحاو نيكسلّسأ كارب نآري عطتسال يهمل و رالشلا ولك

 نإ 0 اعاهاّماو باعمادحأو انسخ الع دالج عطئازازي

 ةمتات فلطالإ اناونمالا.[راهتع انامل وف نال انواميارب عطقيال
 ميكا وتلا يرانا هزباجحمم ثمل !اهرمدجإم اذا منال

 امك نجرب مازاامامدحاو اعف وتل ناجل كاب اطمولاف |
 نالرغعبلا عطانامنمدحاو ]كلا اهلووضملا ضم عال الت يلما
 ضمببلا ل اوطتب نيج الفال زن وطتن امرددحا عقب طفاسا
 الفان اعز دحاو زلم ااذ اكاد ةاداشاءاهنال نحال اداتشنالو

 الا بسب لا ةواتن معا لولا 0

 ايدمش زصحفلتلا ال وطقم: اهب دانون اد

 ير جب ولام لولا. ل ءنضالق
 اردو بمعظم ضح اميتاب همام مط اوس
 ايرعواست نالذ اميل وطَمل اناا ونضاعنيا نوفا ندا
 ييزلاكخاثلاد سقتلا يهون انكدلاة لو تللجرب نان

 ذل يشرب باج التوكل
 ظ ءذعارلذ اميل ةدلاتوشاماو نقاد مون ع مهل طال زاكرل
 لاك عاملا تان وتلا كااضي انف عوراومالامتانمومفلطالا,ا ١
 ظ ةلاللاوليجع | ةزعلاب مزاذ قجوباكمتجفوتسيلا عياد
 تبقا زاكأز :امقالخ دول جوان اولا رع مدان نازحعتياليكعشيا ٍ ١
 0 دا لج نعبديق ةدلاةورب ممتن, بنوتك تجزنلا

 ' | رحاب اهمدملفحْاثرحاولامرمطتاذاانكو عب أرب اهم تزالعبدرج



 قييم اهلل ال ةزحاو بدوا :دازدل ازال اذ اقلارب هطقو نيعولتملا
 نارا تاق دزتمرفالا وجو نفس وح زل خال نيكل خال لعبكبالو مح
 ةزاذلازحوبدوتلا هّتح (مئاوالا فلا ناذ [ييصوا ':احيوفبب كزطمالا
 هأنافالاوسمعننادغؤ ماكرون كتل زطالأ ال دحاو ند همت |
 : ازعربزج يبجر طق اطخالا اننا هلا كيرا عإةررا/زالاستتب
 مطشر | نولتقر رعفرتنو علؤووبو اوما الت م

 :ريولاؤاما ىزلتخلاو سرولابورهسفاااممنب كيكو المضاد |
 رصلا دلوع اسامي اهي
 نزلت زاتاوتنل هلو عطملا از خر رد وطسباليزس اممرنعر عمد
 درلادخ ول اع قشزنلا دددزخؤبو عطقلا رمت الخإسمارىولشازاناف |

 نخأو طرالاوادعغاممرحإ نككى تيان ال >لتل/رمتنيبو عطتلا ٍْ ٠
 0و ةرب دخإوزتقلا دو عملا هنييازبا معي ىانفلذاضياام
 فايع طا جد الامس ورنا لتملا.طضو عطتلااطخرا تاي
 يراسسع ىيداومقلا نه ايبؤنل او برشا معيارا موز شل ذا
 اصلا ناخب يوجو مدعيصالاة لوي شم يلا ةأاعرمس
 اهي كيلا نس نيرا صركذك تلو طضو رامات الصالاذ
 يكس داوم: راهرس مبيض أك ام هندحاوز الع يبرذو ناعم نر
 ةرزعم قزم يوت زبا دلذ حاقد زنكي نج تام نايا
 0 عوار ااه قيلت ت تامرنا تجوال ذك كريموتلاوحذالا
 دعت كيلا ا دلال نير كالرعةرك

 و 1و اضاع جمب
 ءانتفاذإت ماتم لعرالعتاَي سلو تقي [ضيازم تركع
 ةيرلا عوض عود ام عوعدتو ١امح بانج .اكياريزحن ا يرولاو ديت
 كلنا وص رضووشسلاو اهيولعتي ةئرولا وخلا م ديرما نال :يش زر تعيف
 لاوكاعدعونعلا عين رولا ؤلعت لذ للرد دواموم هلا

 يش لإزازم يتلا زك بإن نع يضل ةونعلا امر دذعو ةرنكا ذب ٠ ٠ هاأأ ه ”ال'ع 1 2



 0 دنع ا اولا

 لانكا وابل ملا 0 .اطهرلاهتلقاع

 ادلوطنل ازاواز ام نزعرم ثدحام اعاجو سزكلالجوزتل ا زكك م

 ةتداررتترعو اندست عل إعياوهوزطلاذاتل اعاهجوت زاك
 كرجبالاصتلاءاوب سرت ينل هيلع هل يؤرملا مب الاخلوا
 دولإراصالإ جوملا انتل عاج وجدو ركثؤ علا ةأرلاوزجلا جب
 ننرل العد ميرذعتلل انفممناو ادمن عوراملو يلف زالطالاصملا
 لستنآ يس ىرساذاذ فرظل اذ انما عرككو دل ازا جول ال
 اهيلامفوبي فن إ وفعلا م بيرعل نيل جوذوشل ا هلو انتي لو
 ايات اترمملااهلو دل الو واذاف هرهتت اكئلذاعل اورتن ل

 التناوب نججاو رلاو !فتؤلالو هبل مزعج اذا اكل ذلرمم
 لولا لعمال عت ناشر ةاداعلا رح جرم رالئصاتلا عاف
 هنسَخ تاكرئانلا ذل ةلتاعلازع يرجو مرعوهو دل كلل

 ممارلف نم تاق :نانجلا اعوا لمدن ايات ريع ابو هرب لع يكدرلو
 اكزنلا,مصتلملا سياف |علوهراتصتملا عوام ال رول اهم
 4ررقواّصتلانحزالا نها ندافع فر زنخوإ ف اعارتكل اذا

 يل انف ]صار هراء ص هنا |علبوتس :

 رثطامراكوانزاورممملا كصبوهو بزل اعمال ًطخولاهيلذم

 عهبتلا الةلقاعلاوامملع عسا فرننمماقسم !ءاحساامالو بدلا
 انامل اهل انثشس نوما مهو مايتم زبعبف نص لاول
 00 اريزكانطإم سأل الا ةزانركلاة واهل هريزدريككا انجب الع

 ريل ات( تلم زاكيارال قالا 9 يالا واهاشرمىنإاب تيضر اهفال
 طرا عوفرف : عسا

 اكمال : ,



 لا صل اةونئاز لولا زا رضنلااو داو ةرثلاررؤ ممع طقس الآو
 لاء انرناتلا ردع تش افردي الطرز وطن نب تولش رشلا م
 ةمرلارتقر وسر لوألا «ولتملا او ريز رد لشرنولو الرين رصف اذ
 نعباوارعالنق تاكبانبلز |ةبارسلاب هريتسز اباسس عطتسو !؟برنررمل
 طش واو نيرمتفملا/ولعَتل اها اماوغننل اذاتطتل او رمل
 دب قس ادرم ووكر فني عطونا درو زنا لمت اح
 سلا لابس ركاحلا كحال فن ءاذوتسس اذا فطل اصلا 1:1
 هنحوتل/الوقا ناارتهو رجال اممرزعو عدارزيتشنلا يما
 نياق عمو ةراخ تامل ازيزارةحال ذر سككأمتش مشلاوبو
 يبو قرشا مطمن مال اكاسمف امس ]رام َسيالاثل ضالاسلا هش
 نحال درزي قدا دو داننللو مئتلو انصنلاو غال امانيكرنلأل
 ٠ | نوم هلا ؤ نال ةمشلل ظتسصاسنل اال زمن دوجتولاو علشلا 9
 فالس رلايجإ اطلت نل وتم الح ءافبسكسقدالوطخلا
 املاو نراقب خاعل اع كمل | اربذ مك يذازيا ىلا زايرذام

 مال ايرثسب دبس الجول اةماناو دزعلاب نكد قازبلا
 بينوونملا|/وغملاو ءانيدلل يدر خجوباانتل دسم 2و رطل
 درو اولاق امانه دريم فال ائمتاسل اطمشب هؤافتس ادقتبف
 طستش واذا وصلا ةزهغننب اهصتلا ايش فانإع

 ةيرضمملوالا وصلا جنا اركك ثرود نأ وبني زاعاتشتلا
 هعضد غلا نإ كايا رؤعال طول اكرالاتمسل !مطقسي |
 هيلا زكبق ككل لعابجرم :اكؤتاقل اددع تشاو احد اذا نال عملا دونر ملعاشتتلابجويرب اضل اهب غيري يشن وبالف ل مكعنا
 نوترزتن/ديدحإ نلبي ظنت وتم ا زيي غ الو للع
 راوزكم اره ةداكداذ لتنال لبر مبا هز ضاع فلا زمرد لرالا

 شامل اكذ(ةرزكز )ال لوك «يغاذلا زاللعاسهاا جوا
 لئافلا ريل يو عطقرا عزمت رف دوق .لعازمري تمبلر 05 ا - وس -_! عب للي 0 /زضيفنلاةازاعزطعدبازيأو منعم فزت ار وللا

 0 ا 1 اا



 ظ همن يما
 ةعبلا انبي لوس امتومؤؤعاذافر فعمل ناناذ ايا عبكيتعنل الانا
 د اسما اي نرقللا تلال زك جرة قوتلمالو |
 انيررز الع ارانب يرسلا تنووتلا للا لاسر زنا
 حش ءارتبا نيراولا نكات ئيزاوهو ةفالك ودل اممدحا ىقنط
 قولو دبا تيب كلا انديبلل ماذا كمىلاوحف أ

 تنب ابو يراولا نط اثلاو نكمل الهارب دسل اال, سلا عأ

 يملا ش ىوئعرومدو :ثرولا ماهو عرب تلا غن روماسصَملا|
 بيذو يدل ءاكنم هاباصودزننوالاعبلقن !١ذانم نوي درت
 معنتلا توملاروب تنب نال ومرح احممل نانو لوالإرلا مالا
 بسب الكل يطب ثرولل تيانإو لها إل تلاوراشلا كود
 هفاببب نايع مالتبا برزت سبت تام روموتموةيلاروقلا

 تار  هنل | روسصتبالو جورملا تومدونإ لا نعل أذ انكماش زال

 دفنا اول ورا وذع ريمب ناو ورجيم ىلا ونعم انهو
 تل ع ٌصناناملميلول انلمحرتن اًيلطم ]تن هلوقو ل
 كتيتازول ّدرلاو سرلانالخج ءادس !ةيرولا تسب انصَملا

 لما هككي :ومرعب دريم قل وتد كسول اندرلو للا للكل
 العدل ارتحف هذعةرملاوحاضنلا اني جار زالت الا

 عءامح لوب اذان ملاتع تبا كاز ان

 نمو اصتلا بالهيل ذاكل ءاذابوررن لاؤر في داناذّوأبلا

 0 نوال بح افلا
 درس اب امم اض نال عاوالاب_ تلا اخ (واازازئاعلا حل ءاوبسالا م

 . عتب اغلا زار ايي زادتم يلوا يجول
 رس انا سلا انو ذم اةوشؤيط ولام ابجوم نالت سلا ةداعا(ا
 و رع]ئانلا ورد :اهرشيالعزاذخ انكئ افاعةيبال للعين هيرولا

 .داداز جزمات واوطب ذا وتلا نب مؤ ا /

 ..|ةاناهق دافلإوا انا ابهزف بِلانيلقنلابغارلا مضى مالرككا
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 البديعه عي
 ' ملاعسرلع ايفتم باؤلاراهلعضق ازأنل الإ انسناو دوتلا كح
 محا ىلجل دبعار يدل يي :انباذامم لمار صرت
 اتي مز اهلاذ مكيفات ذل ]فاشل اعزتاةلاومافرغ

 :عريذاهكيثوتس دف ايلول مالتناذا
 وي يارجل دايخ ملم نا نانا رت «ابلوا فلن ادادعتالعا

 قا جا جوع دانا نيد نم اشنلاونع امهلمخا: انوع
 .هتالويسرال الذ كيرلا وزعالا يور زحاوااممرس: نان ٍ

 5 تتناول ماصامميصنإلدرلا انرئاعملقمنزطبا تيرست
 ”اهانامجال يني زغل شال ىيروتانزيذس اوزئافلابيذآيامماينكأو
 ظ لارا ينك :ماقانزتنازا كلا ذازحامتسا

 أ اهكرةيوحطتس انس ارسال سيئا وحال يشل اممكرشلو ٠
 متت /ءال ايام ءاعتح مقسوم القنا رك مآ !

 501 نديزئانلا امرفدررص أو لوتس وز انلآو ندا نلذ موامركش
 الطب عدو ملف لاول ميو امرقرص الامل :وافورشلا
 هلوتب عبار واقالاثا نرلاتاقلا غوالام لور سصنلادوكريلاوح

 اينلئرتلاو الفزتافلاامنكواطغنئرشلا سربخناو ا امدريصزال ْ

 قت هنرؤلالا متو كتل يتوسل نت زتاقلا مهلا
 ظ 1 يلا انت ئاقلالعامماوزتالا اع هل مالف سيربح كلت وختا]

 | اعمل فدي امدح تنومة ةدثرمو جامل

 | ١ هرئاتلاقاامو تب رودئيزتاتاوزعانلالعلاملا بعدا امزح ةيمهدجلأا

 اة ني ديذكرب لئاقلا اكد يو بيز سرك سلا

 , هر تب اهرفعل .ام,لمتخا. طتس اصل زيلع هرلا ةلئير عدوبملا

 ظ ا علا
 ٠ لانها لوين لااا القاك دتربل

 ظ لارا تاما صوان امز يمد عع

  ضاللاقو اصس تت رمانياقوا زي النفزال واصعب لنت امررحاإ



 رع مرد دبع اىرماكحا ولسمو ا لوقا

 ديلا جو تلا اندر الاو هلتقبارر ماس وف هده دانه شنق
 ةورشملا ]يخل ال نالتخإ نر نبع لتضلاردل نسج الزارلملاو
 لح لمكتب الاول نب اودبزكم 5
 آو زصالارال هلام خو هيدا ئبو بحق اكيلازؤ هب
 هلا قو ريززتسب علل وق از ماش ةلذاعلا ميالرعلا

 هوم اه ١
 زازنا :نكزكاضيايلعإ سنا جو 2قريم ارم او ىلع
 3 5 0 جاموس للا يذك

 ةداهشر ألا راكم 0 مع بج ٠
 اسوا الورش ناز درزي رزتشاربتسو تنل
 ول نراهشسإطبب ميزي ون طوهتاشلا] ويلا

 هن باوارمتسا خامس نازنو نبض
 تصون ثرذ ضمد دالزول التاهل امض اًيح هت )دوم شملاءاجيشدلاب

 00 2 ل َ 0

 صافلأ ما ععصاول اك)ولادإ قاموببورنرمذملا 0

 0 ةيارإدتفرولاعراهشلا زاد ارا وعلل كلا ءامنل انهلاو
 اويل دورشلازمتإلو دوه شم اا دل احلولا مين درب ”ةيرول ليغ
 دالثمامصنل وسو لابعرملاملولا انيوبجرإم ال عماني الع

 | مرا زعزومهرباممدنحو امشي ةلئ امال الاعاومصرفال ٠
 0 ماد ؤاعالا ئيرؤل أو! اططلإ مال تال رزطا مغر تمول 1

 ميلا ضف اطنل ةارجرح راه ]عارض را امزدابشسد

 زال 20 ذاضباا ضيا اح ْضملت أعلا
 الرصلاز را[ رئازضإ تسلا نن لا زتنل ازخوصالا ,راهش يوم رنملا

 6-5 امزجي ملم اهرحانارلهما لك '

 ءالوصولالوزا نا لاننا لا 2-2



 /2ازخلو زينل مول تزول زول اءازصال | لوم
 ديو ل مسخ د خاخرب ]مننا ناجرمغ يلعب اناو انجل اجا ا
 هتلاباقرلا كاعادنرانادمقررلخ دل[ ترو صول الزل
 ةو تلا عمبادنحر زم "ةرول نول زوالا دفيلإمتارص
 طرده وصعلٍيذلناو وص اورموصمر مؤ صجؤلت زالوا مع ال

 در دبا اجر بؤرملاو مصممات يل هل:

 دع انتو دالئافيل امرت ضفنعأ ىلا اهومزكصول ل ومجلا
 احل ابك كربخلابومتعج بارض وجج دمي دحتلاقو

 00 ا اممتارصفنو الا مكغر أرك ديسك
 و تكرئام فر نال الكوت أذ صوت حا

 | ةيد تاس

 لوس 0

 ؟لل زازكةدخواى ةفو زج اهجواؤو رررصللاب هنري واللا كرأ

 نللازذجو هزل |مراني دولا عل ارضنل اروداماكياولراوترالاد
 | نيل انوكذل لادن ع عملا ) ا تحال ارانامو تنل رد
 ذا ةذلازو ةراء يوميا رثو هزم اذو ”نلشلا)اومالا
 ضب بارا هش )بال ارا يد ض ةلجاك ةلحاتش ايزل

 دويعم عزو مل نزيد زوز قرط ادع تيزي زون قاإلا
 خور "عرجيمو مدرجات نحو وحن وبلد خفر
 دلاطبل من ءافرووؤلا عشماكيللا ةباخ غرم لسا لا
 لعرب يملا ووش ووك أو دبزز وعسل و اعورعكل/

 ذأ : يما عياد زد اةلذنلا نبك دنت خإإو مز
 تن وعزا عزجزوسلدو مجنونلا ضانناو ررتعوان»
 1 .ىاوعلا هبش اعوطع لنا ذواعدالو ةينوطبذ كنلخ اهلك

 تبينورن يطا نم نيمو سال تملك يالظ د زملا

 ةمزكد عني وزعب ةحيرزح لوعة ني وز ورناخ



 الواو نسر تس اص دع زيزو ظمؤم تر ونعوبورصتلا
 مذاَيذللَو ىيقوتلاب قرير اقملاورضضدريإ اا (امطالا عجب
 اعيتداسمن مس بوبا دحل ع يو عبو مئمالسالو نب اخف

 انودامورفلا زعل ع دوم دوت هلأ || ّندوؤطاَم السسالفلاو ّْ

 محل عينلإللاعرؤمر يزف اذرفومافنلا انبدرددذد ظ
 نيل عضد رعو ذإك يد ميس ل علما ملام بدلوا ؤملاو
 لكي طعام ووهورفنل رفل اذوب كو كيرلا ضه 2
 نورا را ءادأوا قطنلا هت زاكسللا اوزاناو دجال ذو

 زءانيللاو قوز كيوم للا و
 ل لعايو تني لوزلحرا ضيا عضو تبت ودل
 .ااكودل ازد صامل اناوالامككا إي زمنمعنح ناطال ا توه |
 لكم مالنإلا زك موو جرم زنل أدوا ال ترم ا اكلي اخ
 اذا فاهم نرلاب مدلسلا سيت ل اضف هل صاومدالل لسمو
 ةردلو يشب تايد عراب اعل جل تشل ير فيضغدفوزنالاو

 رمل أ زا مزكاذإ مالو نو سو هاش امم ببذ هلع اء اخيتدو ا
 هكرالاو هينْشلاو ىلع هنيدي او ىينصلاو ىرجاحلاك ماشا
 و ةلماك تدابزم ياك مطل مان ةزراوبتو ىيشنالإل

 مال لع كلل سروس د يرمظ ىدرازكا رضع عمدت
 ةسالع:ا اشكافو هتراافضد اكنالا نهد" و
 ُ ذرلا ضد اعمدحا و برل | ىيبسمل او نار حرز
 اطرد ااجخلاك وا ونال نجني ىشالا تيوس

 ٍ اًووازصناهنم ىزفالاووةلماك يداك ري شيح
 المد روارب مصارع ركل :يرلا عيد انيبدرافشالادحانا| ٠

 رت زو ذايريلانخ الفرا مادالعل وتل
 3 اندردتملاز |اضيض دايخ نال عصا يد درخ اهمدحا

 ديت يو (قن]طدوبنو اهيتضن ة ال بيلا ةماصآيمقولا|



 "مرا وجال زتسإل ذو كوش الا رهعرإإ يدعو جدع هد
 | كفل ازا ظدحاو د طجييزب كم اند ذول از اذ كرد امس
 ' |ىالت اك نالت اذواننوشلث و دانشلل اذل اأنال تسال
 كو نهم ه5(() كبح ابد ئفنلإ نج تونل هجوم فنل
 .دختباف نب انف براز زلتالا اعيبز ل نججافجوزنالتالا
 "دب تن اوأو 1ببل اا غفلنكلاونل ورب الفرصنل املا
 .ةيداراد لوتس ودرب لجتالفرملا تميز الا
 كلو لتسالاددعزز:يلارد_ ورقم ميلاف تلا نيرطم
 رطل تنغلالوف ماد لنل/ هو ةيزحالا يدل ز:ىينلشو شا
 سال طموتملا درولا و ال4رفمبلاو اضمي ممم شردو
 زطن طقس اذاذ منضللو ةئيزلا :تعفنم لتس الا غفل
 ظ ستقول هان لارتلا ةونموضدو يب ,قنس
 | ططفاوزولا زان اوبن نلاوبرورخالا ونصم اكرأو مصملا
 هتسن طن لاو شورشملا كلش ةرملولا سل اهتمننف ىذلت
 ديكتَبو يطب هنن !آئوضعةورخلارنمد اه زججورتملا
 بدلا يجو وال هلسمن عطنا كارو دبع هع كش
 اذا )| ففنمالب وسلا ئعالو دن تيوننب قلعتب |

 ركب ذ5 نركح دفؤي والدال دزع نلت درع
 ةضخاشلا زاذال اك( ذزاواز الاكثار الادب
 لاروع فوم عامه اووتال بف صنوا ركو
 ٠ ايف وغسل ينأ وا كازعتع ا زاوك/ديشوالفملا عون
 :اوهاظو لقا مراومابيةطقينرك هر ةلدوخز زم
 الم ال اوببوإصالا ذرمجصوركذ نفد اهنوداماصتل انمي

 دولترلا نكد: كوم اذرككيب ضيئارق ل واسلل لهنتلا ذام
 | ةغلاو تسللت كلامو اهو تع رشا وو رئة نعوم اطخ

 ]طولا ركدببظملا زن لا هوا م زوتسو اعيش



 كمل ريو ءاما ارح نور نلجهو ؟اسنلا الرسل ٠
 رب غامول الالم ةلاجو جملا ىزلاب هةفمارلإب مح
 اهندرلكلاو جابت ارمالالتفرزوكلف ةداعاحد جيل نلاز١
 دابتلوركحانكري تقل ؤب دس ةال ننال ناجل دون ةعاشل و ثيرهلا سراب ]يال وشل لال صد كلارجو هعباذلو
 ةمالتلاو ةمضابل أو تمارل او فمادلاو عادل ذو شياب
2 
 دوادمملا يولاب ئمارلاو مدنا جرخالو شالكي ال روع 2
 ىيعلاؤمرلام حال ضرمف ميزي ديس الو ميلر تذلا
 ىارروجل مضي جلاوو مضابلاو مرلا ليست كلا دو نمارلالا
 رض لاو زكر نطمنو لل ازدخت اردو التملاو نمل
 هدوم نراابوفبلالادعةركصزاحرا |ظقرفلا ىي:زيتر هرج
 خخ ءاراؤرذرا وردود ديوك نر عرادب ركب راش
 , عمال اذني الرابع موس لويد مركح هيبررزملاردع يرتد
 اقيتارتعبت موكل وب ردالا زم ىزعتل ا :ىبامتتوافنل مدن
0 
 ةرشسح هو مدل دوراتنا زب دجويد نلالارذؤيبو خردنام

 دكا ةيزامحا شب هد ال دون مركمو زو زل ذخل عيدا
 زك د ردم لاا 1
 منعا شكا مزح اوما رك فمالحإلا اكو ةبدلا
 ا يعن زيإلا
 مل تدان دربال اع نأ قست
 قصنعمو برأ[ وتضاوجو طوس ؤيزكيقاال رفح
 بووك و مخل اننصنل ترككلو ,داصالال نووصترعأسلا

 مضآلو ىوسبصالا ار خامسبصأ :اهزأو وصال اه
 ركل ا لوتلرتجاىزطعا مورس ريا وصأ ور ئتوكأ ذ
 لرابتل لنمو اوقع ةنر لة روص قعد



 تلعرأو موكل غل ان الكول اذ هركذ و ول اذ ورظنإ

 شياخرو اظفلورؤلاف غلابل رك كن روب كه ناز درلا تحم

 تبيزنالجر شا ذا نع بر اف لووشو أ ه] وع تبي ذا كتوم

 قمل اتاوذ زال درا ذكرا رن اخد شنب لو طيوشو ا هلا

 تبون | أذ | اكصصن نورد منشن الزاءاضحالا عي ىفنم )طب

 2 ؛نيلزخر يؤم شلا ع ول ةجمشلاذ وجار يب ىذا نرد

 حلاو] بلوت نال بدو با ملمض

 5 عر

 اب مداني لفن جلع ارب يس 1

 اهدابومو نصل اكوتذلا ذازكبيزي آن |

 0 يرن لاولاتئاو يدا[ جر هبإهزد ايلات
 نو نبت اىدال ل طروكذاذ عمد رحال كات لوب دوسي »
 هزي زي نجر ]مل ودان دبع عجين ذونلارهكيذ
 أ جار ودل دبا يدصت أذ هرثكك/ إل تغير رش هانم
 انرع ترو جيمالور عشاي يعلو كولا تدرب هدب
 يسمن نبا يزمتلا استلام هلال اكمال
 اكلم هدصور] لا دع ارزو امل عصفت ال نا[ تارأذددل
 هنالامجملو كبل دولا ابيناكا اهمدح
 >/مصف ءاطخاهشنالا 1 ظنل ناد طزأو ءادتس الا لظنملاب
 لشومصأ مطتسالو تلا دولا مجوعرنركالف دجفز ود جوز
 َِ طقس ماكمتل الام: دلال ات الهضاب 7
 ًاضيادوتولوا ممَص ومص و هىلّقسمم هوضعامنوك دن
 وس مرسم ير ليت ضيانال بات لعالا هدصنم هلصنم طق سا

 اناا وككلو قباب منن :اطتض اهني ووم و
 هركذ دحأو اوضع ام موك كد[ ءاكامأو بنتن رب ناكانأو بون راو تا



 نخاوااو ماب دوت عمفسؤسكب ضبا دونالو قالا كذ
 "كلل انو ماكل اذازك مل هداج ام درب بعابلخدوا
 نم اذ اذا دخان كرحاوا تدعم ضخ اذاامف#
 1 وللا
 الطالعذاحلا ماك ةييالاذهاعو ضالزالاو طوالا جلا ذاكرا

 ةسص دانك دل لب ااك راإ ما ورزؤصال ازحتخاو ١
 تنشءذانل ا ستم عردزنملا ءرتناذاعسلج جت جالذا
 يلع توباك مرر ندر ذوات اولا هس ا
 لا (ىرب بدهم الذ لالا ذا :يةروصل ا درت ول جوف
 انني نىبل رمل اللام يف رتل اتم ب ركز جما
 201 2اماو ميال تمدهلاف درت اه اهم تن حض ل عملا
 غم از مالا اني مودال قرر ازال نعلق تان جالا
 | بلع الا دوس الارث ارك تحت انا هقملاف دذا
 | تل آزاد انحلال يده ؟تنذ وسما اذار جالو
 58| ظلي الو اجاكس كمل كاك دو
 وادا الو ةمننلا ءننرل دز: ا تيد نحتبملا انش مدمل

 0 ظ
 دامو دام دهر منت مروا هل تملا يشل هلال

 تزي موؤلبز | بوزعملا قال اطسش اويزناد تتسم
 0 2 دايسو ضال غاز ك هلام : امراو ثيل كناعرع

 يس يس ااا
 دادوفال بردو هلك ل اضل اطول ايتسس ْ

 جانبا شال د عمال وداينرعلا زر مضرة ملت دهللا
 0 دنس احلل ذننإ. + ملكا لح ]ويل ررديفالا
 لاسم اون رإطفيفنل الا رت الائخولانلاحال نلامارفإ

 ا



 ةقراعريورا نر اهلد اعاعو طخ مضل زول د عولاب

 يلا لو ءاوس ؤاطخو هنرغلانو ذاع غ نورا زتغامج ا
 ةلاولااعدرل ارجو خفي نتخل نملك كل ناعلاو لا تنظم
 هلامؤنر م :انيردعل# 14 مران نر طوارذعا وبا) لاذ

 حوف اهرال راسب ميل نلزالو 00 ةراغك ةايراتنلا 1

 رطب خا سناب اسبلامجد ةيوشنالرترالا حالو ل ذلا
 نكن فل فو ةزغتبم ةزدتيجو ادم نيج ول اذ ابكح اكسو مالا زيزارتح ا

 | ندم اول وز كل ةدفعيارلذ ولن وضد انس نمزج .
 ا يع سس ائضنباوبما

 اكياس ةزغتل تغيب عشا درلنعمنم ةزعلإ نوبات
 ٌكاذلا زازا اذكتيرإ باك بو يوي ولمس

 ل الوسيزاانئلسلاف ندقاقوح نبتت كورال

 ناك زا ةياكض وس شرو يحضر هتلوالامل افكر ْ

 فعلا زمام زها بضنار الحر فكالو ةيرال زامل نلاةراق
 بنا ةاعطخب دوا تيرا لامار ة دعت ْ

 ْ ا !كانيد و نات افلا زلنا لنا ناح زاب ةرحاو يد

 ةةيدو ةرعو نادل ددوتمد دوسي طر انا ىينيجس ملا
 7 مالاددو مالل تدو ىذجتا ةزدلإمالات زان اسس رينج اكن :

 1 :ةايحرالارباظ دوكسسمالا ترهل انتم انينج كولن مالت
 نزل بجبل يدوملا 77 زي

 ' ان ا.د وضم هنالا عرج واتا مؤ اًيجيتتل لايف اعذب
 ْ 4 لم مزلبالو :للمتدا اكمال ا ملا زلزال و نيثرنك

 كالو نينو( رايلل فزاد اهجرككلا سيول ايقكا تالا
 معرذ نلاب ترج موب ل جرف امممجت خيري تجمل اهل اوردأا
 سدزمل ين 1 هروؤلاب توغل اصلا ءاهلثم مالؤلا موت

 ةرياوفاعرمدحل خت اكأذا تاو روزلل ريقي احاول رين
 عاتي واننا ةركوت نوزع لذة يبو نوكذلا|



 يد عنيا روبل ه حبس اقرلا لمع 2 رخداصدسقتعأت |
 ترجو كأي تذلأد ادد امكجو نمواظنلر | ةلط هر رموهوز ما ٠ ٠
 كور نرلا هل اح دز اكو قباست تغلب لدذ زال تيوالا بح منعت
 امو ةرومل ولا نلرنركشم هزلبو اوصل الل نلاحبشلافا |
 الزلل لزاع تلخضمب /تليىزا أ هعنفل | السب داتسلا |
 ها اذاربادعاتيم كتل لم انبرز/زالطالاكدالا زمنا | ٠
 ناياوأألا ةرحاو تسال ذاع لوا انزل ينتج الطب بفك

 رسام زغب ال ل ىفف تاعلل ةلمأ ءامنا ة اما سولو سلال 2 مدان
 اًميداك ماد ناعلازيط2 دحام رطلا وتوم اما ا 'صالتلل ءازك
 اباد كو نير وبموانضرعوأ امو بسد بانتموا م الأ وبو
 ع !ذارحااناجان اكو طيلعرنل انباط وجاب
 اها اربد 00 لاب نما رمال هيوإلابا

0601 0 

 ! 0 تمهيد تاع

 سس يو
 نأ كوام ميت ذل نضما لو مالا برد ب طزأ تاموكزملا طدخاوب
 جاريا ملا زاب اذان تالاف
 رزمزاتنخاانمداملاو هيرككك هيلا ! نباتي

 عوقولا بسلا, ]مغلي اغاترانسب ردع الا الع
 لشيرين ارو الضألل زك فرجعت امموزذأ هعضمل م
 زمزم يتسن طال نو «زاغا طع اخلاط
 0 ة امهر ليدتقوأ آل محزع داو زغب اذ هريرتامتا بنل نس

 عرقوب رو زضاذمنا نلف زري عاب خامفف عضد
 بالدعم نلعتر اتريد تل اوال رع يسد

 اصلن كف دا ةوكدل وتلا خا 5 ايعنلو 92
 اريرم مكبمؤا رود م عاشو مالنا



 ان[ زبتدجناج قحريجس راو وكس رجا ةدلشلا او

 .| الا دوك روزفلت طاب اعتسلب دحام
 ةولرعلإ مارب اغا دوبل زا نال طايل

 اوصل واتا ازيلال لج اوس اتياسس كيال ناو
 ةيطضاغنالع بل وت ابتسفر أر ارض نمل.

 ميز ضاتويطعسف ذا عاتس الاحمال لب
 , ظ ”ريديفنلاو عهد ظفح درميد لازما حرا قزنل او رضا سا

 .اتنطسالأسإ اجو تاع ديقولفرسناللا أنالخك مالسلا

 قارونب:ءاباعلا نيو ءاكذمزيزلا رورلا ردن التاكو ) ظ
 دابذإللا هاون( ان ربو طبال مديل لجلال تمون |

 ١ كطولمتم ضراكنالارنع ا شال عيا ذوو
 :سلاوكر "كتب دككب نافاينائفل مآل اكضتنلاز ا هك

 0 نرتلا الو اميلزانرول اوزتْطلاب أباو بديا زول اجاو

 ا |ناوفارب كاس ال2 اكمللاو ضلالام

 "الغز زاك طوتل اي نلت اامئلرفتنلا: بالوزالانويدمولو

 داخل ةلقاعملرل لولا كناعزمف نزار دير وف
 ضتسلوو ولا فنلا ضو درعل قيل الاملازا مو ولا لعضوزم

 ْ , يايا اننتردتللزظ وعزم شنؤسنلا جو نيا خزطع
 ى راد ءابيدع دب مزغب الر االاطباظ كنور رادرشنلاد

 عل طياخلل يتسم هلو اان اريل اكو لامل اكلزك نواز تشملا

 نك يمرر كرب يامل الز ) اغار فنا بولت عيبلا
 مناسولابابناجناكمال عانكل عشنا نالخجب عيبلا: لان دف د

 داس لع ديرغس اهل لعدررتس) ,الر شلل اع لمغالو عيبا
 ني كيا دكا اسادسب دلع يتلا هي زبد

 3 .ر رضا وعنم الاس ةدلل كت كرا بؤ ضمرة ولكي

 نووي لوزا ضل ةم)ط اد ضن كيءال فما لا



 2ك جرار ل جاك لاماقرمتلا لعمزردذ مددل
 يملا نميز ام يريم

 ياو هل ابا امل يجو تاعل اح اليل اطل وا خامل الجاف
 .رادجلو ”رذذل اخ اوديو «انكل عاش اكيزطالايضا مالا اء

 مساعي امياسإلثمو نك« وكر لع اتسلاوؤيطلاللا |
 كلاس هرطملا ةلناعواةلذاعزتب طز و اعاتسو ١
 رويال أ, ذدحاول البز اذ ايرونم كررت و كيوطلا غال

 0 زم وكمل | :اانلت نعزطلاعمنؤيكن ياام ,

 رولا زصحب هيو (ألا |”مفالاربو موب حاصا/كعوبست
 عسسل ةلئاعلارااونض ادلب املازضإتازاذ أ:

 تش ابار هلال اننا هيسض اطباجتيد البصر د '
 بس نيه ازيا ورارالصالا ابيب الج يدوتم
 ةتوزوكك يوم زج ؤحدو بو مقحؤ فرصتي نال مالسلا ادب
 هي ايل ]ظل ]نبل تدلل ا طوشسب ”هابإلا نود راند
 طاودوب اتلطمابهديتت الز كعال ايفان نعال زل نحال كفا
 خجل[ رضلوتسذ اني اذا عوتسويبو هبابرسمو دزه ذ عملا

 الو اهيلجر و! اهديب تراصا امو تباد -دطوام تامل
 رضوان دبب تمعن اتاطبجا 0
 اامررحا يضاز ادا هسا فابن
 لماع د يباح م اال

 زالرغي
 0 0 بالرابط ةاادبتيغا
 توين ياب ااا تلال
 معمربلاو نر دجول و طرشيال ةزلمملا ذو 7”
 هيكورتاو هلكت وكي ,اييؤلازذإبوا نذر اربس 286

 0 سل
 رولا دوو زاروا .امشم



 00 5 ماعز اتخاإ اهنعزاةحالا نك اذا باس اند ب

 لاو ديو قابلا احالة
 ةرياس تن طلاء 5 امنا مب طعرازاتبال[ ايدول

 بلال ضمبزف هكا يتناوواز اتحالا نارام شيز غبال ناف
 ناكيال برعم ناكر تص يل طقراولا نوول ادوبألا ك[ذمشيال

 ' ةشاو بامان ايلات زيذاوتاعم اشبال انكي نال
 اراختب ابحر انو ءادواانمح اياهيد اهريبدراصار ب يع سا

 ةزذارزصأركوا
 تأ م ا ةدارلا رئاسناوضزلثحالا 0
 هكيانلاقوياتلا روزا اينزضب وصلو ل جرالا هوس
 و اكطدفتل ارضا مرش يف اطبالا خا اكمام
 هالاورإب نؤتلازغيوباتنأ :اقروردلاوكر مهمل طك ريك
 دياذلا يل | متر اغوربلا جايزعرلتحالا كمن دعنا
 بعير الاعمال غرس وعا عزل هكا
 تنضم كرا ديجالو للا كك فوز دال ائكل انكار رعوا
 ظ اممملع ةرمكال ةيحرراتلاو نباتار!امذالخج ضيا ربو
 رينا ءاعبل نرد ةلكربو ةلفككو 1س اعدل لانرتو
 ذازدلا لد راحو ظوسم ذاع ركذ |خآ وع + نر راقمإم هلك

 120 معا اركب اوان | ارطصالا ومو
 ناضم امك يتسن تح راما انو لينكولن
 00 00 0 ديلا

3 

1 

 ظ سيم | دوجو نعال يس

 5 ؛ تائزمالكرال انازن | :درل ارضا رلاو |اهصتت اربع
 و هفنضح أم زمزم رجاذا اكوتمنل اردد: و ترأ انتل



 ليل رض يرجولا عصواملاو اهلا طراز لاتمن
 4 0 نرااوصترجو ا كباذكككةيلانانسلو
 ةلئملا مضل اهل اذ نإ الخعزتك كدا ماع ةطساكلا كدا
0 0 
 ؛ايولو لجل اال تن اذرذو ءارذوامفدامشر تلاه اننا |
 ١ انظم امرها ونزل إل ةلئاع ,رومادسعزدل ارا امريضلا ا
 غطا ككندك عدازصا عزا ذوتنلإرلل ةرواهدخاْيس
 لان ,ريلرب غاجلا مل ولخادتداع مهنهردالا امض ال لاما اع
 ىيلازارتسيو زلال مدلبلعدال امإطببوذونلزخ تربو نايم ْ
 التل ارومل ار نمضملازالررمل ا همنو صن دل تامل | خمجم أ

 يوروبا كتر درعلالعاسو وتنلا لو نخامدقلا
 ناعما ارم يحل هيصنوبداربلازمذلخلايمرقالا ا
 اقل آ خام روضو (جلار عيل الارتسو و باد ١

 اطار كاما ابيع لش عردلاتا لطوتسوا درت
 "اك للتل افنحبلعربافلا: 0 اشيل ةلئاع
 لولا لعرفنل ا ررضزل لاين ريعقنل|.ابدوتم اهسف زج انكماو
 ك0 تيرلر فاككاانك لايام
 ظ «رباقدح اولادي: رالاع لتعرض الزر لذا عاممل دكيرلز
 اسير لهل :.ااج ركلات | | ناو ةّرالا ا بمدال هْيِاس انكو
 هنلخوب امبيطعام ةرجرر غم زمرحاو ؟بزحاو لالا جنزخدوا
 تباعا ام دوتيالللاقل ازال هبدي بوب امم بعز عام نضع
 مساطر عابير,وبزتف همامأز زاطام وسوي ماو بلا عاطتمال
 ةيدلا دباقلا ذاع لوممالهر اطيزر ولمشم ني نإعالب
 ظ يس هيل يبل ال
 ارا ةلنافلاراآ ومو هلال ااكتسال نم )يردون

 نوران همم انف هعتواعزلارب طبل ةلإ
 ةدلارا ابين ذاوراطتلاو طيررلذ ادري مدقنلا ةلصمن وضم وف



 اذ ةلالدالوابعرصال دذاالم نيئيدب اق ال وجال دياقلا ةلدأع
 . ريتا ب از دكار ع انبدلاو اعلا بدعم مالا ٍءاغدح ا علام :
 0 عاطل يان او او حدريهسورل اكلنا

 . يبان مهب صنادل قلتلاو هكدا 1مضل ريحا اجلا
 فا ةرااف نلخ خم زو دم هفلخ نر | هئاسم اجلي
 ظ رض عرفان وبلا كنوسلا متنا قزوز, نخبر الذل
 كيف قاضي رككك«.لعل مفوض اذ نجل علوجنال ذللك
 حيبلملا ءاقزلاوزاملارارطلا !مليطلا غربال الرز ااعبا رك

 د الو 16و ءافيرعر و كادوجب راس رحب اليطلاو دتوتخأد

 22 ::اوايلالاسوا سنت اصا ل فنم م ارالو :امغلبلا نمل
 ,بلاونفي ادالو قلننل !عوررطل ارابجايعلا عجلبع

 ايكيا ار مالإ يلا سلا بتراب مصيإل
 # ائاوزغج ل لاو( افنك لو لعرر شنان جركل قزم

 0 كيان طياحلاكمدابولئواخيامتلعدي ملاذا
 ا ا
 55 نرخ دف هوتكو دعب
 ياو دنا مم يشل
 ١ ضحوالاو بيلا طومنمرخك لا دلوأ هن جل ور وسم ربرر نع
 اباد نقوم خئرعنلا رعنل انج تلد ونت خ هزدف

 ملا فوم ار بفض ادار لكلا عاف زك يطع
 ا

 لح
 انلا مهيب فادوتم دل تانلا ةلذاعإع دل ا ناككةفركرل
 ميلاد بلا اذاسمو تل وكب جذغامفزولا زا زغب
 م ا ناغاواعتنالبكرلارخ قتلا ون
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 بورن ميلا رهف عيرالا عت اذازاكتاضف الإ متسلا
 |ذاالزمان 2120730 جوع طم نفل: انجأ
 للا زوتسلا ون رتصر ارتسو ألوم اللا يي راتلا نيرا اصيا
 الدبملاوا قب عوتلار !ترْشبَو مزملا عابم هنوكا نايرتسالا

 2: !ايلعأرب اع وكل بل بف ةممالدملازيرازالا انبزالطولإ لقا

 ايلف إلا جهرا تملا لمنعاب ةيزالؤصا لع ررعرسو ]ضيف
 ىلولارحفراصر لالا انب زار اكتنالو دبع يارب ةازسيال

 اطفال رودرا ابهر دتلاذزعزطعايثو ناعم لذ ضنك
 لباقعر ا تصمفد كوسككل جبر ككل ذ الفلل ننل ازور
 يريم هدم ضي امقرأ هادذوا:بانفلو راند دك وتنانجلا
 قار اوبواصال أحول انك بعمل قرش ابا رذلاو دبل ا فد

 قالي حاولت وفل در علا توميجاول أ اطتسانررلوريهملا|
 ءاننلاوا عقيل ازانئاكر الا حتلناعزخرشمال جنح دانا
 0 ءادؤلا ناو عال ةلبجأتال ودمع نالزونمأ آامأ زولشل لع

 لاعلاَ اًتماطب دبمل ا اتيتحاينرتخإزاو ركليزكبف ىيلا لرب
 قل دبسلا تبتر ويلا لوك البي ”مءارنل|(متخادوب أت ءاروب اةراراكه نحر
 ناك ةكمط زوالا سدا هل ملخ كرفت :؟هناندوال اك اءالا جت لنا فلرللا

 امملوزفاعررهحد تب انحزجياو :أارذلاو اوضيلانانلاهفنك

 اممتبراب هارذو!هعينب انه ر ثيل مدؤارخر مرحب سب ناسي
 يلا حالي كاي اغلا لت عنب لنمو الاول الا
 "يو منيل اطوالوال العجن رخإدبيإ رام هنمب )ل ولازم
 مكرأ عجاف ادذيإو مممصخاع وفد ادربلإ نمش اج

 ديل الوملاوا هسيهورتأو تنال اول منبت البقري طوال السماك
 وبلو ننابلل ةرايلرل هر ستوأ نددوا هقتعاد عابر[ غافل
 دول نادال[ لشيالأمو نيثماد لارض نايل ابزا

 ةيفإلعلب عفدلا ةاحيببلاهو ءادؤل او عفرلانجدار اتم ما يرصنلا



 سمو ع 9
 تيئلا نوال تتر تناداززستن زالاتراز شدوا بيرواربز ل نعب

 الا نهب اليا نوط لج الانواوؤر نانا
 ٍ الو اهني فورا وقود عطف دانيل دوعرر ضمن انحا
 4 دامت خذ ونعز دانا (يلص ملاذ اطال

 دقسب (,زازمشدكأو ريان كيس زكام هل ئصالذا تك ْ
 فبل الفدرالي رز قرود زاهنال نو
 ا يلا ك1

 ”سضارلعال هدأت: اننزاةيدراراوعتل
 لا سنالاءانطلول مضي طر ميونو هتاف جلا
 ةيانالا بلا يار ةينورلإتد ناماوتعاانا ريل رتلإم
 يلا هيضناذالاتاطحتا دج زال دل ونعا زاونيرلاةّمنا ا

 اللاعب ناتعالالولزا ااومنب يملا مهل عانجالاو عازل

 عابسو امان همس مهري الارلو ةنويدمكوذامسداو هسندلا أس ظ

 اكان علو دلولا اوبن تيزر ولع ابعت سوت
 لف يكتة زكا صدع يي

 نيل ارسلا أ ارث هع اربع رسولا النه 5

 فيما ونامل ارا تااناطن 0

 اعهبرل انه اورثردلا: اندالو ديلا فلول اعزتسمال
 ةيالط خاسر اوهارزل اوونرل ا طنسشننوزحر متل اؤددعمئ ذا

 اقالة تصدع هزل راطح عزت اخامكوََحياملع
 | بلعوديّ ل ةلئامل عالم فل العمل بزار هضيلع غي ايزجال
 ا ,هلحت للوالابدباشلا زال مقل عر هز لقؤنمل ادعوا

 انسي زارا مرر عرج هوب هل نق ا بوتمح إذ نشل وشن مدل نلذاىلا
 3 اندايا ما ايلا و دولة زفال ا طولا زامل ميز مروي مالفلا
 .. الامس تخلط يجب لهقز حاكما



 تطقاهل]اذئةمأ و سجإلا متم نخأأ ترص ه رم
 زب ةاتلاو عار الركتما )وغلا فرك أي 0 الار نلاو هبز لاو كيونعا مزن ثلا لازهدنم درو كرب ١
 صاطلا زال 1 طونل انامل ةلدلا تدخأو ذاتعال | مفاهةماجإ اناا
 داعم دلو هايد جر ]نسب ايم ص[ وكدا قرلالاحاعزو
 نر دملا عوج ندا عزختز وشال ارشلاومرل زارنا
 دم ةطرولا ز هز صللا عنو ال
 اروح ا ربت و جم دربل ا زوماسن لال تا متيلهإوصقلمالا ضلع
 اقرا لام وجبال المطلة هارذو انامل اريبلادبسلا عفددلم
 نهرو مناملالاوزل .ةنعدرسل لاخلا ذهبزخوبالو تعسر رجا خد

 لطضمال إنا فدةانل تو هينا ْ
 . ةةضتنا,ملادسلا عوج مهانجوأ, انلادبتااعندرادعلاذ دو ارعلاؤل 5

 ا 4 ناك نصلاد دال فصإ دعا مغص ملال ازارامارنلا
 ايدو روزنم دل نر يدرج" ره
 تاو لهدا ضيع تري دردوا ىلا هفصما
 | فيلا داى ؤلو امدح طرت اوعانلك يردي ]كل عن م
 يس ذل ناومضنو فراء اقل
 فها ازئاناذ ىصنلا فيدال قدام لنا

 يام امّرح]طب: 20 اب يشيع ارؤلااما| .
 دارا ]راو انشيزاؤالا متعب ”ءارز كزل ذولا ةنض هىيدايلللا

 يف و سا يبس
 ٌء انوا ]طبر ضصفز اىزلارعافورحل
 ذو دلي فمرح زارا تال دنا ضنك
 فقدم خلا ءادزلا بارت يا

 "رولز طيؤا فلام اللرتدان10ا311 م
 كارب تلوم ويارب تقيذاورل
 نادل خيتو ريما كانا ولا ئتمفلا هون ]كطفل

| 

1# 



 ال ميناطتل را وابدا 7 راراالن ممن |

 ىلا ”عيتدم توتو عمال تفل ول بهنسنلا )ولا ذو
 2 ةيادعيزاب ةلجإت عار متبازرلفون ميقا وتمنلا»
 دلو ويد دمرصرد تازهلو مدار وتضم ا زطيوكملاملا رع انت يإطم

 داغر هبال لولو نجاح نقلل ادي نونا ةئرولا ضاياصو
 ودام معزا دعب دار دبع اصف كررولارط كج الوانيد
 وعي انت ورع منال ف قوز غول نعوم
 .نادقلادرعيشاب تملا شوز تلا همدان اراعشنا

 ةلافقالا سو دبلاذ ماررلاذزدلاةتضفكفلانالق
 4 نين تم رمملا ذو تزل املا ديني خاشلاو دوي ادنعب 00

 كلن الب نب ةءك[هورانر در رش ادع مخلف تزل ماغلاب
 لدي نال سر اكتلاؤبرل اول لأ 200ل درر امو ديلا

 عطب داون تس بولا يو راودؤ ملأ

 نرغب ظربط دز تا لادن . 2 ركن تاور طال

 ْ رنغباوارّوق نسرسملا روزة دوا طعم دس رموز ا دانا كرسد

 / ولد نتمول يكول الصنم دوي دلو لإ
 دولاب فراولا همبسف تول قو رتبعا رار نكمل كلن رلطستو
 منال ةلابرجزلمالو نضل ابكيرتلا تؤلم ةلامخا
 .يغاو هلربطتضز ست انرإ ارا زكي اراوز الملا دؤهلل] زيني دزع
 وزو دب نختم عرج وزال لذ اتالادقبا
 حار ربل ولاول كنب لقمان هير جوي كولا اكذذ
 لماذ توزر قزم ديوفاارحاوم ملا ريف هناجوه الممرات
 زان زاقزلاو رعت ةجيزعلم متنزاو ايما كال
 ةيتوام مئنومسلا عمتبم لسيما اذا انيراوذوللو> تاهل ا
 هزعاذ يبا لمعي كلل دوجو مرح فن عاد يل الحبل



 ”؟اب هكسم[وأ تبن دخلو هربسدعفد در عنج فن قو امنت
 هتمثث نخإو لا عفر هالومأ كنة بع تباعا تناذا انستا
 كاسالاو مفرلا عر خعلاقو لمتنا دخان لو هكسسا تير
 دولا ذب ارجو اذاقو لتعم :للس لاما نعم نال متل ارنا ف
 ,يخي احا ذاؤزح زرت ع ف حوزلف اوما[ دلك وكامل تواع
 ضو ىشلانلاسمأ يبو هت ةديمضإو لا هدف دارإب كمل
 هذي ديزيخبتمدالاد كزإ اذؤرتعم تامر لاما :الوامتنلا |

 ذل عخدأ |.ىفومل موي دمحدي در عوطتولازرلو ضياذطصالاخد
 !هلاتتجاانبدالا كاز ايد ويب ليدل امال ناكل ٠

 انرفرغرا يو قبل نلاملا اكحا زو تخلل ككمناو لجل الع
 كفرويادالامبنا هيض مك زيسديمتلاعا
 اشرح و لعرابلعرشالر زج لامع انجب انكم وبل علعألا
 أ بلع ؤنبال /لئاو هسا عش النمل :انجلا بجمال ادعو
 دبع ارلوورا1 هئيفلاوركالازلنالا ة اهم برل[اناض ادعو
 تفحم (شلاب انس ازاكو )اوم ]عرراملا بابكر ضف باور عر د دب
 دالثدإلاوأيبدتلاب ةلااعاجإ مد مكب خل!:اون اههملا

 خال ردا اناتخم برسم و نانا درع ورا عدمنا ماعم
 للاب جو ناو بلل غبخ انجل دعب هاهضاكسهجزحي خي هنابالاع
 ل زروال خلاهجولسالا )الزوج
 ا باني طولا هبلايذكطوماز ونمو نم منيب )عيا
 ةداكنجل رقص زكا ولفالا ببر انذل تنالو يراك
 | كيانجرب دلة عياد زل نم امن ءارزل او ندلا ايت حرتلا
 ( ةساثلا لو ]امني ةدحاو يح ةلبافمب حار جالا هلي |
 ظ ا اطبالوانسلوالا :انبل ]ورا يلام هنو ططالاثو
 اودي بلا كرذدرل طدالاذ ورام عبو يزل اًررمجب هنالاشم
 امهسإ ازاطخربر مج وقرل ذل بجيزكي إ عةنالاثنل | مدر
 ةلالنذ(5 طعما علليو هربت بييسرلع تب ةنالإ ونت يمولا



 توك ::|راسزيو تبتر ةبصو ميرنا ل ةمئاب اح داوم
 ةوالدب ةريزدذ تعجل تنثر هرج اذا ديموالواذس
 الفخ والات هلت ينم ءاقسنوا تول اهل انهت انذولو هيلا
 . |ويسوب نس تمسكت زال نير رمبدتل انامل ذل اتاي

 قفوائلا الرمس نع 2 قباب دبر وظزرم
 : اة يرع دانا. عصف دات ليماغل ناي صعامض

 طا هنت فلاب اعرجرزوطنلا تمتتستن ني ةيولا !رضما

 هدي هالي سم لمع رما زل ادب ربعي وئاوطق ام جناشلا
 كوس كامل باقر يارع
 ازناؤديؤوأبي ةنبتايمقلا تطول جملا مضاب دخا ويروح ذاك 0

 دنعإبص دز عربر مح ح وب هب ويزب ناسيا هيو 2 2

 زا ةرسعزجخالومل هةر هزار مزج سمخلاذا غي امرم

 نثري ةجانجٍبجبر) فصله زيبرنركم) رتب ذيل لول ىلولل رض 9
 يانا بدلا يدار زجل لولا ين حار هن داكن
 0 نذل كك ارضا

 نسم مسلم

 ها

ُ 
 00 بولا داما

 !ِ | 0 دان صف الا يا

 ظ ضدر اوال فدو راكم نلاضيناوغساي06بلا هش
 |ةلادنعز والا: انيل ول رططوعصنلإزهزخادزلا هيترض لولا
 يلوا طر توغمانلالا وذل روجر أ ارللا دمضدإاادمتلاتو
 همز زلدب مجالا عفربال) نك ببهتيص العجن دالثوالا
 ل هزت دمار زالزعزج ربح: يزل عيل والامل دحاد
 اع يانةلاكأ دب ةكمجل لري ماي سكجرازأذ: رانا ما لمح ارمشسب اذا

 "دل وتعز خلع اطخ ولان رنج يكسو ْر وحسم هزْحأ
 .اقينعونجاذ ازوب للصم ازرع او هرم عناكلوالا| باني 23و
 حسم هس هن دب لوما لاعب قرلا نكرم 0



 4 اع هنجاوصنب ومر يلا وفداذائرندملاهنَنو

 لاك معيايلا ىفداذاو لالا اهمفويإب | لسالاعمدنعي
 طر زاك وجار عصكم رمال داذل أو صاغلا اغاوألا

 خا الح هدزكز ع ضعي ةائوم اخ هر لاعياد حصني مط
 ةنلا هثرازعد ساب عنمةنثالى يان جل ولو امم هز هوم
 :ناكئنب ارد المص انل وفل اكتر أ اكن )ترن

 ةلئمنالئلعل العوج هرم اذلا اا نبأ
 رز اكتسنلاو نزع: (ببسزهلازغل نه هناذ ةفباشا
 لاذ بيلا ةذوخأملا ملا نصدر انمصت لولا فدو صانلا

 ةورنع را ميل زجل الكون الدال نطور اال
 ”لنصنلار(بطوللر 1220 دعت حازالاككدتجمنن !اناو ديانج

 ىنصتل اان هؤانذنالضانلا اعدوالا ءانلل لورا ًسان ههند
 داتا ل ولامضرب الل كأ ذلة سولعب ومع صانلادب عينك ابناذ
 ايزل بسلا هال! لوحالذا بانل الدلالوووحووتسلكلاإلا لوالا
 ليلا روك ملا كحال كرا اظيلكة راو اماودبل كنز صو دف كرلع
 قميص صغر امكم انجل مهدت ا مونالا: ركام ريشا
 ذات اءرصرت/ وأ عاصم ترضي عدا ءافدنع
 كورلا تاز اا

 ةيفمواوبلاذ نزرؤبتر كيب ذوكأرذص 4غ راككأ رزقت ال
 الفل ازيلذلا لسن الزعل اسندر 0
 ا زاروا فانك إل فر مالنا اكرام
 ناو هتيصلا اذابزع) تن اتم ريقي رمودر! ذرات ظن اربع
 اال خاب لنعيطال دج هللرنيتجا6ادبب الام
 .بلا ناو صلب للصف ندد بنج موس يل ترا دعند
 7 لان! دو منازعة لاو -- اذغاتبلو

 اسم دارو لاف اعتزام ا (ةمتلا
 ليم درا نذاز مد عيت اال :
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 وسلا
 01ه |عاننلا كزقءاواشنل اهنسررغ اموال هلق لما
 0 تيم
 زءخزما بكم دوع لتناول زور ل ةطتمارا
 ا هزل اذ نفاه عرحي
 ايليت هازل هيسسرو ككل
 الر انا ستان زالج هنأ رادار امقلازاميلا
 الذال ولوز خول ارهمانل انين تيضقرتلا ولان ملا مزرزي وانا
 2 0 مقل ليانلا تسيل لإ ولورا الا

 / 00 ”ايدرا حاز ررزاسمتلاب
 دنامانيغإ عقدا اح يرن ابؤضاونلانا نسي وم يلوا ولو الاننم
 كدا غيادملاةيوعالاتن . درنلا ضبا يقنووقذلاطضو وعدا
 رنات هادو دعنا زد كوابل
 كيعركر هدا ةتاعنن !ذونرتلا اج ةينرش هرككتزاا كلا الرف
 ايدو ا ةأرعت يعد لا دخان مادتي ماو زل داع
 .ويبأ ا هردتت مازوت كةعغبف لوالا ميل فلولا عبار ذاق روان هبا مازاد
 لصالة درا درنيواطلا م
 !ةقلزككلدرملا نر كلا (بندنعيتدادب ريم ناو لبان
 هبجأازيرلوأ,ماهتس هنوف عانصملاو هنن عونر ول لف كوول هج
 درردببعؤتلا جوملا رودللا عيل ميدلح أو نلودبدلل كلا
 ديالا برا دجواضنلاب دود لاب اردإتماصلل خب ةئاهعتلا نب
 ينادي يكذب نفسا همنا زالوا انإتملا
 اوملحا دادي عن اورتمف نامل ازيا فيم نجا ناتل/ يل انرزع ىجلاو
 سنا نملة هاا الم اع ضو ينازل رصح

 روزا رلدؤ دارنا ركوئزلا اتا ع كتل



 مسج عام
 نلفتوك لهل ذرا ينزل انور ال انك هل ]مال ار
 مالت جاو نادل زلزل جم رتل مولع
 نلخازالإإ ل

 ا رم يي
 اهيدارسو لوو ىيعلاو دوعن يهمل غنا ]سايل اهم
 .ةابنم) مزمل دحا هدرا لعد دارو "لن ايلهازع ىملاو ملام

 هبل رتسرش !مدرإل ذ لتسير هذالوركدو ا عربدوأ هننأو اهم مد

 ولا نبز عج لالا مسهل ذالغج ديل افك مبروش
 كلانا منلشل ان طقس دجوا ذا نيكدلحمأيودحا]ضالب د

 ]دا حز صعيب وذل قي ماظناز(ةروكرلا كحال زريتكرز ةروكالا
 ليحتل هدرا ةيدإجتلا لن اعر الداعم املا دوو
 دكار ومتج الأ دل اوهتج لأ« اهداقرلازك ناك هناك من بينا
 كود ئتليبشذ ا يتلف بسم بولو يلا ةرك مبا ذل تعبك الا

 لدوذام تبوح رنراد الا عنلا الريع ىنيز بيرجوالس را
 ةكذرا د نيل افاشنلا مريع تف ,ىفا"نيؤلادحا

 حبب عمال اميز للاواني لالبتوسأنا
 كارا ذا تنانلا ةوصتل ورب رهاو دوال ةرسصتلاذ يوه نصل
 الرس2 اهوا هرصقدنو علل كم فلا نيج تلا لب مج
 اذ زول عجالة ريمقتل نوبي الذ منوها

 دحو مالدجلا.لاك/ سن انأ,كلذاعرررو انتل رداد

 هتوفو هئرصنْرل ل ذاهإح تلاد ككل الرع املس كاكا انزحاربدنلا



 كرا لذ كد --70-00- 01مل لقا عل زاكلاذعم مهنا

 الا عارل نال عارنح نزرولنا عارف ادة يدرج لو كنا هل ذاع
 . ١ ةاولافاد نون تاغ ذعواممدنعي مزتلذاعاع ٍنرلاد يمل نتلا
 ةشرولارارأ را تناوب زاكتزن ]تن راهزمججنز تدل ورظألا+ نيايارلا

 ولا يلا اح املا ا عيا يزل انأ لئلا
 .لويكبناكلا يدتلا لالا هك ذعر لزم عاشسلا
 1 منامة مت مط يالا لي مشد نرد ال ف

 0 المال ا

 ًرواقزكسلاو ريتنج لذات نيبال طك
 ريك احس واهو :رلاواشنن نجدي أل
 اعلور ف ضاساد 1ك هسقبلا زار نكمل
 رز زون كة جيرإل انو ضبلامردزع هيبتشملاز يكلم
 < ضراامملو ف ارونلووؤ كاكا عواففخل نألو لمعاعنخ كب وضل

 يزن زاوقذو بيتش ليلا نن و ن] ارب متؤ وه ادخل
 . اهييتشللالةرلاواضيتلا صل زو ذا اننك (لائريدتلا
 هنأ امر ذتف كبل ةداغيال» نيا عأ نرازر نسج كج نازبت

 دز زوزدلا كمجلة دن ونب اواو فطجاسرا ١
 0 نارك ركل فلا إنكدار زبادي ماكالا ظ

 د نا لنوم زي ةسان عتلازددا لالي ا
 وو امر ميني
 اوزان وشال مس ا

 يان كوز عل دمي نر هز تاور اق
 00 غزت ةوزجرشت اور عب )بت

 و واحنا تندرج ديور اهدبل 0 0
 تما مزايا ةلا#



 ةرمزسا ويساال البارع الأكراشلا

 علا 2
 ل ل

 راذدربرعم امومهزرم خزي امم رحأ نيحفل ان
 عضنحجالاموبو (خزيلولاو لطم في ةيازلا نك فاوركر كه
 طاولة ضباوببو عراشلابا صج

 هضباروربت كيرذو اخت ]بالاك نذر ياموهد ةالل ل
 طرشلاؤدجوولاكوابي اعدل ان آثدهس فو انا لانامانبو

 نيريلا دوت العر زياوطلا جرب ور رك موهررظنعالا انا الا
 دويتو هنايرما ةاائامازيورارلب) ١ عاةيزارسالاةةوسارلا |
 هنا ذئاب اجب 1 اختضالنلغعالا زينل واجبي

 السرحان |.اونشلا ىقأ كيو (هتوالا ]مضت ةنمبشلا
 بت ن(ناضمؤ جاهل فيحْرالَ]إ ]ب العرسن معا اوضيط فاوؤتر

 وغلا ةلراغيبن الاملاء ملعلمج لم زإلانانمب
 : دن ام ضعب

 ايقسز كل تخبل رعب هذ أميل ام متلااغالو
 مله هيرب قش د جو تن اع هجروا هليل ريو

 اكناكمالووحاد نطل عزي وأ نصا نا وسبل ماع سيلا زيم
 مال لحاف ضمنا ةرماشلا هيزرخ سورا ملأ الب كام كول
 ارسل هرباتوأنافولا اردن مريع لاو اتلازوكف لع ممدب
 : قباني وفل نب لد نيالا اميل

 رمنتلالعوشوملا ل[ لل ذا يضعان ظ
 مالَمِرَس تلوم كيالع ىتفوقومر ادرار 20

 ظ م

 يطل ةمئلزفولورخ لذ ةكمم وجو رأورموذو دهسا ةيجو
 2لست لسفر امرولمنوتكسر ناكر اهني



 ةزكل ةلزنعا طر نكماللا تلصم لججاونزلا مدل ازباينلتم
 كمال نايرلو ىلع كل مراة دجو ام تضيع ربل وس نمل
 ودا ا اركان زآولمي كلا ايف لشن

 : د ياو ازانن 31ج تيل أو اضل انك نازص بالو

 5 تيللا دإضداأز را هرطتال زسردبل ناضل اح ترلاو امس أن
 ال 7س ورنا صك ماد اامزااؤكتا ست جر اني
 هب رالزغب مالو لو فر وو هب هلق لما ل زفبإ كذا ليز نك
 رحارهو نل اذالب تيب مالا هدوحر كمر 2 كيج د درزن ةلكتل زخم
 0 ال هرنعيممال اذ الحر يررارنع نيد رضوان
 عزل مآ خبز كرسي عقزن ]مشب ]شال ئاهاطلا اوبللد

 امو ةلذ اولا ضيا تاسنن اذري رادر يورو ملا دخيلك عكرنو

 ل رزلاؤن الالام لو قيل ةررسن انجيل ةأرلاو نرعنل | بالج
 لزاعل ادا زيروتجتب دق[ ءاطب هتك زك
 زا درصب ناكها الكفر مرادنعش مابا ررارياشرنو
 ا :مرمصالإ بكا وزد نإ نسذ ذاع لولا وعرب وذو اصح
 لمقتالاف معدات منقل الالب ينو نه ارع
 نار ملا مره هباصولا/رناذاترل اة زوجا و مرد مش
 تسيطر شملالولا ذاع دونم منج و او فدا« سطع عنو 4

 مرو يف سنا فوب باشاك زا شمات يوصل
 عرس هننرللاوالقملا زائل 3م عنة لنص ا
 بذل ل يف اس سو داو

 ظ
ْ 

 ظ

 انقر نوبي حاو ولع يسر اال 2
 3 ور دست بالذ ةلَض
 6 0 يول
 دائري راما يزال



 ناوبرلا تلمص خرط عقول سد جرس ربو ذيل ادري
 زل نوعان م علان مانام لباب
 اجيذلصدرملاو لبافؤلحلا_موصأ نب اونانزاو فرم زب مئلفاض

 ازال, لاوسالوصا زار اجيال ءامعلاربو لص اذ اياك ركألاذ
 ”ت/ورم ىزس بريد نلاو نيزكلا الا اءكناعل اند ياروح
 ذاب 00 0 ديلا

0 0 0 
 0 رززل هل مزمل اذرلا عاجل والرز 31

 تا هارد مثلث ننس لذ عوج ةلداعلا
0-0 

 قرهارز برأ سال ة جرخاملا)

 ناو رال ناو اتضملا فاك أذ يالا اش
 هبذو دجاجة عمال زامل ل ندا افلاز لخدأ ا

 جملرعإز وبما ةزمفنإل :جورعما 1 اهلاووفانلانالخ
 ؛لداوم هلببفلا هنحز نضاهيزا اة ةازلرر مز تلاطوم

 . لاو هيمان نانلاطوتباك«ييمأ تيرا
 يملا اهلوال ال علودرول اشو ءاامنلاب هلذاعلا اخايدا/باججاذّصالا
 ]اوف ميج حلا ةالمازطب ةارمأ نير :ىجلاو هورذ اومن
 "املا لالازال رولا ميش ةردبلاازكوروزومؤطانط الو مالبل لكيلا
 كيلة وح رومشلا اجيال والو اهراس وجبال مانحردسلاو تنل
 ملول امثد لكصنإ موي ةووغفاناد قدامها

 0 رم زدراورذو باو نار لثمن
 15 ا ِ ,لئادلاف مردرلا اذان كول زورا

 دررينملولاعنمو را لذا انتخب



 وايبغالوادعإتارملازممبالااذ ديل اور المصل اشر ظ
 : متل إلوإا ميدل يخل زج الو يت ارث ةدودامالوانزنعاالو

 ادلب ءلئاملا لمنال لورمشن اير مسلي لضانل]رررسلاوز شلال ٠

 3 امال وازواجم كتبنا اهمال مر ملفا ةلذاعل اور صوبلو

 تيب لذ اون الز /از )هاج نر (هلخياررشلا احجار ملزم
 نيرا كرو قر (صعاا ذو صالال دار كلون خو ءاورلإ ع اظل
 ةلئاعالو صاذل ذ زامل زار] ب طجالر كاظم رار
 يال مرضمنانزاونلخ أ: الأ زادارادل كال 2لعلناراصالا

 قاما بولا مظ دل خازن 1«ه«رالؤ مجال ننزل ل

 هك لول مروا مانو يعدل كنك و بظتس فرب ألا
 هالول ةناعاورشل اكمال اول امايحارنزال ب طعروانل هذحأ بدذ اك ررعف

 كرالزنففاكربفو عايضل نحال احا ضفأ ذا ضراضل ورح 7

 ةفايفرلال وراد! لهمتيمدجالا فاو ءاوماقلتي اب
 امنا نادال زال لن رجل يتوسل وما ابخالر
 اف هككمعاتب ذأرجيو لالا تيري إعونبنو ةوتسس نا عوامل د
 | | قئابالو برزعلازهسالر الإ ضلال ازا واكب :ارنم
 هام ناوءابان ان وم يلا هنري حزنا 'لبازيعتم] زاكي

 ا انحلال عزمت

 مهنيا هنرين وهلا جون مكن عيجؤأام هاا لوملا صنيروا

 سا تاشالانوب د رم ازوككدلاشو طاشحالا ةدازإ دكل ١

 كلج دن يس '؛

 غلبلا ا يعقل 0
 | مس اياز البلو داملاو دلل يبو تيب ) ابن اراعار بلا
 سواش ناكازولا عير ررطعب الرز امأب هوس الك يبوزشا

 اعبر الاوتار بدل ول ور ةومسللواتذ از كويل اضن اختر رعب



 انوآآ اروح رسعومالا احدا وسد اومراوبالاهولز ابلااهد زيا

 0 ذأ م وع ا 0

 ام تزلا رمزا امنا زرصوللو انساك الف ديفبائال
 دولااورجلاو ايل ةاانلا ولاه ترارضملا نا ]

 : )المج '
 هامان عيت :اودشلاز عضزاندلا ناو لمجال

 اكرام ذطدجإلو تراكم هرنعو ام مدنعيؤقب الذانحل نوبت
 دال نأ ومالا در هدحاهنإ.قسالادجارادرغس درسوا
 : زارا صاع ارض نال اردم و هينعتا 3

 ماقتل 8-5 ا ”دفاقالاو واما ِ؟

 الامل ءامحاب دل 5-6
 كام كيبل زرفنإلا اذن

 هير 0
 0 1 يلا ردو يبل زمر

 ا ادب [مل/5ضدسلا اعنا زول 1
 طن ب اجدرولازامزو كك سس ظيفذ نكمل هيما يزل
 ءارولا لمتخا دانس 7/ئطلمارنل كحال طرلل ا خزرمشلو أ ادا
 اااه ظرمشلا ضنا غاب ا اينو

 ا ويصوم هل صقتلاب



 دايما راج ار دكم ةيؤم هنالزامؤند هل
 بتم .ادوبؤلا 00

 0 يي
 اذا منرك درو 5 0

 طال ءاحززابتلا مش دالو نال كلم نوفوتم يذلاو (ةتلوتل
 ل لل نويل ال ةيراحآونسالو ديلا دب يتلو ةبللمل
 رم ئل رنا عدد نام ياللا نارا هيل"
 لت ناوين غوركرك د وتنلاوزونج دواز زب وإما
 . يرمز ام بر اطففل تذ اور ناو نظرا /رخ
 3 ل ةلارتسا والا .نحإجا نفع
 5 داموا يرتوي و ل اياد
 ةنلا وإما نر لااةييزضل ولا واق انو فا
 البلو نا يلو تيزي سن لو اوعدإل تفنلب بم وعمل م

 شل لكلا .
 مام ضعف بوباو هدول ذ لا دنا اجؤتسوواَزل اوكف
 | انننلا ليم

 0 2100 ا

 0 0 حا طيلابقاب تعا

 رازاثتتلا 7 0
 بيل | فل أخي ضملا كحال ءانسورران ولاكدمب انتو أكل ثم



 ةمسال جلا ركب ]لك زا جلا وفلان ؤ عن تعاوزانلا
 راب غاركودلبلاةاانجإ ننتج هنااا لللضمرإ انفو ران
 الرا مداد روسنا هكالوا لاونج لؤ
 دانا الا دمزرطكاىلتخل كبلو هككرمخداذلا تسال اخد
 اجاب اذا يسم هذيفر ظل وهل ةرلارول القز

 ]ايزلتم نطلا ملا تبرمون هلاهوست ةويكب اذا قصد لهدف |

 هدانا (ئمويا جرا متمتح دوت ذكو هدب ةعزلا] احن تومي
 يرن ابألام وان ةرر نايا ل دعي الاذان عون
 لايرحي وكول الجير طمع ياس ذو كلارا ياو كيزالو نالا

 : أو تنزل الاس نبل وة ده زمكمل ديف بجي ْ

 الانا نسل نال ةومدنع وم تررزلا ةزقوأموربذدلاب كابل

 : رنج | صا انوصو ءاكمندازصالا راك لِ فول 1

 نفى اح الذل اذ داوم اهئرلو رح ةد | دونما دف

 زورا ثرزا هقول جول سيف تح زاكع الان هرم ف
 سس داسيا هلام لالا
 ب اذل انما عينزتتالإ ربل وم هيي

 |[هعيرزملل نكمل يامل ذاع اجاب رام
 0 نلوب

 : ا نموهللاذطالا
 فرو ولينا عورتا فوت غاذ زكا كك ملا هزي
 مداوي دزصالا دق دجال ةعورفمبلابدوستمالرصحانكأ

 ايدل نيا مدل فصلا ”الاؤحو متاذالامم ١ نك ,

 قيال داو درجل هتان ادانة الا ب
 قيام هي ال1 هشراولاملا تب وهب انجو هتمتتكر_اهل

 مل أمت اراعمارأو طَسلا العز |اسم درع

++ 



 : ل

 لبو وكب ل ءانبد وك زا]خيوت زال كال ةقادنالاارنرانلا
 لا ذرا ذاو لع الو ضل العامل ادب جرطتللا
 اى راهطلا ذاهب خانوا وكيس زانملإيفال وجدا
 ةأوأب مماذالا هجر ال 220 فؤلع عجرم انور خت نيد واذ
 امم داو لانحد) ط1
 نال شل ارا بكي لعاب دزوكبن اح يكارهغمر اذا ةئاضال
 ناننإلا قرش رعت اخدت نال ازال بالا عرال
 زآواتلالاسررٍلعؤفن زمن ار ةنيب ال جاي لوفر اعتل
 ٍ الِنَمل نركاخ هنن ,لاطشلا الس الضال ازد افنم هذخأ

 ليل زلاتحاو دقن قانزينسداهوزكا لاًرحالسمتمنالا
 رولزاح دار ايلا ايد ابماقااذإ اؤمن ؛اطوشلا ودبل

 5 و دس انساك لاهل رسوا
 درع افراق بضؤاع او
 اعاوسال_ مدخلا رلرمل زال هذخار !مضديودخالا ف قبسلا نخل

 لالا زك 2 يلو قدا راناو ءاحدازر تسون
 لا الورك جداف ب مالح يدخل رإ جريتر ام ةينصم تشل
 :انووز اذ ةراودللا» ورا يلج اخزلصخ عقز كانو زل ا ندد
 قرا ز اما اهراذب هال نان ضر دق نال
 ازال اربحوأ امهلارلرزكناذاعرل دخان نإ

 :دب اسوأ يدلل داسل رار طزصالا زل [جوكم عن تب ارب
 "اساس سانا 7
 نلاوسل اذ 9و انبيذ قمرين وا
 يم ةسأم :نزلوأ يسرا زل لبا دود
 نارا لال او( ذطمململارا دير هاما ارا عا طبل الا ملخوب
 ار اارولسل_.اراوز الا
 اللوتس الرحال وأ]ماظام نافل وزماظامسنلا
 سيات نوبل ور قست: : نات دوروك



 "قنوع

 :؛ ككاو بولس ةيالول لس .اهنن ال هحاصنا هإ هأ احا فحو هدأت
 1 ل لصكهرإ قشور عنا هلو راه هزار كلو
 1 كابل نال هيج! لنا مردحاام.ن[كوذوهملاو ةذإرلا ةوفشملاو
 ١ همك كة بيكن زا ذ مدل اودع !لئرواؤالن
 ١ جناب ءاددل الا يرذأتالوجت لة جازرجإرفانعزا حاولا
 تيفو طقم !,أتك نانا زكر كول مدت
 ١ اهنيرز بخ طنللادىدال اذ زللا)) هتك يكتم اذ اعلا
 ١ هلابضبد هكا معارك حسي اخير اهيل استاذي دال محكسل
 ١ جراح ذاجاولاذ انين لالالا ةئينص هرم

 مافيؤبف ترجو زاك ة فرو تصارع موربل نحل آيزعدر مسالم
 ايرغصيلواهيكلام نايل ذامكلابررداإ] :طتل تذجو 2ا/داننؤلع |

 انيس ةيتيزادتت زازايبلطيرال حاز نعال لخةر خخ
 تلدزغبإ دال تكسازا ورنعسل هانز( ةلارفسوإلألا نّتسلاا 090٠

 بح اضوج زار لت زرو زم وزرع لطول / زجل كو
 انا /ةلس لعولر رتد عاب ىرسنالاو]ب تجرأ :طضلا اراأيمغالإرا
 اتم دباب قفلا هو زل ره)اواو الان طفو ملا ملا
 زخالار نيافسن اولررسل )ذخر ] الاب ارا لوودصتماوا قلت
 )را زبتنلالعوجياءحالارضزلوب اعزب عومزلريونلاوأدخال امام
 انضللزذالةدهشالق و زكرطع دير[ رأو رز لعوجلمقفلا
 طقتلملا/ | اةراصترأو دعت )الهرب غ سكك أنفو تن مخ
 زراهواهرحي مج امد ضد رالاةافرزضينإ جا ملا ءذخا عاتتلاو

 ركن دهلءاضلاادو كككمذخل متن الان 2باتلنخلزآو هيلا
 ءاددرلا لجان فلوق مل ب2 دنع 1مل ارت

 ةنكذزضما ولآ الا دخأ/ةزرط كر نك دجدر هد وختأ
 !”رابلع طتسلما اكلك اسو هللا كحال تمل ركون زل امي 15. ربح ل زر سس ا نو ' ١

 هللا نذلز فحل نارحكصإع نيد هنذأ ابو عيب غال زذاال
 وب ري ا <

 ؛كيزنبلاوريضلاعةلجل هويتي أرح 22 جاو دلل كج



 رحل اهني يمي وا هموت لاو
 يل راما لاق بلح سلا ,الادلب هككاع سيل نان ايفل
 كربلا يلدا مزجت نبل هش ركانكو
 ا اننيلووبينا ذاتها نيوز نيالارلاق رح هنالخ
 لع ورجل ارسو الح اننالاب لاقل مذا زكو ةاشلاكيلا لا
 رو الي ااو حصانا: را حاس
 اهجاصؤ وبلا هنو !يحوتننما و ةلضانسم ايل اهتز
 لاو تمدك[[ادا غسل تاكا عضع نفذ زاك قالا ]لاني زالا نمش د دال
 57 بدول لةلبتو تجاههم عذرا ظيخروب
 انجكصاخااذ واسع لول زابالح ابي رجالا

 تساي ويا يلام ا

 ٠ ناوساغلل نارا ةسيان# يطور هولا انك 7-5 زج اانا مضل )زار اما دحر لم > رولا وسصتملا ا انازك هناا ن6 هد ا ا يوو د ساما

 تن دوت راقت غتدكل افا نعوتا يحسين دب 4
 اغار امل ةروجو ب جاأبج 0 علب رملالا
 ترص معلا قريتنا وريد نحوبيزالام تدؤتسا فل
 ا ا ايمنرفم دونر درو ذبج) لانا نصا
 ملم ريما زارع: ردوا نال نمت وون اي كاز هزاع ذو الف زيت سف وتلا كما زوين طك تورش ا ا

 تلج ضبا امهر إج خانملاب كدلك تالا ازا ل2 غال ورمل ب قرر متل و مورس لزب عنان



 للان نع نقي نك ىزلخو هراد ككرمح ماج تصرلا كل
 هيراولو ءايح كلا طباز نتادل نجا فلا داللوو :راعلاذاكرككا اه

 نما مجراًطرواليبسلا يئالاخرا < ةسونر ل ادقولا
 هنرأو نوح د ه[رلع .جحمفلوتب وزللا امهلع عورتا كعاززب
 ننس اذنل اننلابالاةومض فيلو بع قوحيلاو ةومرعباذوروم دوك

 0 0 يراود الاتراك يطلق

 الالب - 0 د 00

 2 10 نرخ ور واما قلا#
 رابمضق راضيا مايا اؤقول ا دلرص ركل امو (مكن نال

 دو منياخلو اكل اذا ركع صلاذ سل اطر دور قلن 1

 نس ئازكعيراد ةزتودقةتماذا لال مولغان هيلو كويز اكل
 /يانلاب صولا راج ودعم لاب تضل ارش نوب زاهاو

 ررئدزاجم عجم رارادأد دعت درصتتب احا 2

 ربي ماي او:زرولا عوز إو قلب لا ووتش
 قارات ”ثررلا زاشلثلا ريل كككفوتاولل اهل ان غامق

 دلال, كلا لولا دبزبال لليل اورج زل لما يَلَغاَت
 | ةفايحء ادا قتبوارؤتم ها ل كدو دلني ويتهم اروب يلا م
 ف اناند 1 :اداريزمد امم

 0 عرب !لوزديلاب رادولب لخزان ةزيلاب

 2 كنز لادا (هدج ركل زبير كم كيل>
0 



 0 ٠و سرا ب
 لا امزدانا جالا تاو لانو نا صل جسما
 هذاا ملا صرل اونو اذ/امزعونفولا عززت ادي ثاامووق أولا
 طلمظملاب بزلو ضيا هكعذئجرزخر بإ] ظنلإ نقول أ مدل زئاول قب
 ||  (ميزلاكأتحماءام هلكت عورخحنبال ناثلا هلاو تنقل م عير كاوا
 | | اًنلاخاتدعامز زعل ثيشلام عرخنا اولا لل رنلا لي عوصر اجي قمل!
-0 00 0 
 قربا ضرك دل دب عادم دج اواعالسمل

 م و وز لا ال
 دول صصتتلافدبال:ديبانلااعاربالملطن يور وكرشد
 ل اراعدالالالااونوتنأو خزي ردود لغيتنتولاقزاباانم
 21 نهتارطب داذم بنص عال طو ؤب تتووأ زال طق مك
 هال يونا دوسنلا راد يئاتاك نوري اة جاي رادنعو عيبا
 0 ا بنج الورفلا نركب ةراتؤبد
 ظ :ظيزتول عطنا ذاونذالاو دوصنلل مسح يلصتلا) وجبن 16
 نيركاف اننا انسكربأتلا اي ةءاردلا ]ارجو ةواا ف مالذم > والاك
 1 ل زلة نتي دفر صنوؤ تن نتف رنغايرخجل
 ذاك وخشب دبكنعو ع اككذادعالا«وركذإل نجاحا فدل
 نيالا يلا اكمادانسا رند اءقسأ فهيانعياةرنع
 نقولا ل1 زا كنف امل يحول دورغا ان



 انيددهُتلانواغبنلاب عزو :وبنلاويباوفا نين لل منال زال زاكيلع .

 01/0 يول نودقز ملا قمل ا فاكوتولا نذل ضبا ضبتلاو الا ظ

 اذ ةذينملاةقررصلا)اج (يطيزمزتورلز وبلا مي لتججال

 دولارا :اةالخادحاوإة/زاال جير تك ضصنبرنالا ٠١

 يا نكوزاجو ولاة دجلة خارل/زكو دحاو كوتا مزال هسةهيطال |

 ايلا د كدا زل( نورين ضو مضل و وفل ادور صنملا كلغ
 0 زف ترث ئررصلا ةئيجللم نيكل تشب اسزاال ل مام ار صوتا

 رات هول تلا ]بت ةولو ةركرلاو ءافرصلا هتلر
 تاتا وبن عينو عيت اخذت يسكب بلاد
 افزنلاب سلينا ميراقوضسقلا بأم نكن طمس نع ضنلا لسا

 ايدو (تاوصتلنب | اشم اود( ذ ضمنا يتنالاننقولا ا !رصنكزبا] انمي انرننال
 لرص ب دانا نتاج
 «هرامفدوا ريع وزر ديل اجود مو لخوا كل لارخ زوم

 يافلان ةلصرترملاياقدرصتامّرال دصتملارنع هوب ابجوبإب
 لقد اثر ؤرالا زهونمنبام نم دحار]كقربةدرلو ةلمصؤالا
 الدق ملانتو ةوبشلا دوج ججاةذ جعل وني قولا»ةلجوزراوجو

 ١ مدلل :/مضاضسلا دوو «وبتلاركغو ةرحا عا غش اباعرغم :

 كم ص شم لولا نم دحأو ]أ زو ب[ش ا ةصدو فو ىيلوتملا
 اي نا زرت هولا ضمنا طاقزب كارز ياس

 تلا للاكو يلا هاجر زل عزل افق لولا )نسل ان وودجوب+

 ,العالاىتصنلاو عام لقفل الانتر رضا هزم ]مهل ادحاوزتإلا
 /ؤينكينولا هلا زن وجذب اا جاتنر خرافات ازيرا

 نفرلا ملاذآو عبد دووي دل تيارت ناهز عا مرفسال وم
 بلا ييفل كيل قل ا شنالز انلورالو رحاصل يركب: ا
 برد امءاضتدال: رتالؤرامباو هلام عب ساكو هلة > وتجد
 اخلط نوزاوفانرضض أ ذارا كال اوزمأولا يبزنل ار ان ايكو اممدزعالا

 نامت /رغز زناكتخارإ كك ءاتنسسل سو لا ضف



 دوز اذكيال غانو فرمز وامل ا ومجاو مست ام.دذعم ديال
 ُ الزب ٌءَرَرلا را منعا نمومواطيمل فانك قب ّيَملا
 طالبا الا الاطلس اال زجالبال ا
 لاهو مج وتيرناولا توا زورالا) نيرو حيا
 اكان معلا يرش حالايع تس ذل دعا يزسي ل جسما
 ناذوالإر يانج احا
 ب ا 00
 ةييومرهوأ] وس هتك ل بجباد لكل مكاو عرار نعيناالل انزع ناو المع

 رو رمزلا دي ناجح لاصمل ديربتلا ضول | تن تيب
 النكد دج زمول دود رانا جر
 الع اوال: مض ولج ب ربما يلوا نع ةيوبو سبل وارهسوكبال

 4: ]زا ازتو اكسل تنانير م ,لامع
 قولا( الخد يحرر انالونيض روعوأرضب ىح
 1 و روبسع لو
 , ١ ةنتلازميندحالزركلدهسلاو عل ازحا داق ناريطبخدككمزالدع
 ١ ودع لو اوحأ بجوار ل نار راهن دج عيزبل ظازو 6:
 هنيرارو(مىلا واح زاك ذياني اب كامإل دوما نئن وأو تاك وندو عرارزعارهسم
 -ىطتنا زاد ةدّيعم هرقل هنيع دال زجردع ككل اخو يضرك
 ني رات ل داورمصحجللاز يكرم اخ ساؤامحناكموكمالل اع
 هاوسوج كليفر لاذ اروحأع زيت لاير صه لنا زا مو شامل
 سلو هان دكنز اإل سحالارد ةراماورتوزا ل يوسف
00 “ 
 00 نموها نزلا والو
 قرنا دانا املزفإع عتب 6
 ا
 ةلماقو هك ب سرلذم دذوموأ دودج سدح(. عيريصقتن هرصمتن ازا

 ةرحاول حارا دحاو عشك امرترل | خالانقول رض انرعزمبز لكحل
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 ريالا صبت ايجسنل اقروا ؤظس ار دال هييرزمتل

 دالك ننكر ايسر طلو لإ جراج 0 ان
 3 داخل اعتاب: 0

 با ضانلا زؤر اا 5 وضل 0
 ةرخيربر نير ض انو اراطلمجزجالي اطشولازكو اهل ]ظن رب م
 اكو أز اوين ار تولاكنلمج ذيول راحا شا ةياعاوشمال
 1 تم داوفل البو دك علطب انما هدوبو يح ماا عفن ضعملاواركل
 ايجي اة لتنال ار زبالا را نعاوجفيوبا انافو تسئل نيكل
 برومو اوتباوزخا لاب عاشمو الكيل سفولخت 55

 ىداولا وضفبازاجلو ًاهرؤو تان د ازكرفولا را ايي زدروتفلا | ٠
 تناثلان ا مماهن ان اداكش ا ذافرخا اضرازل تفسسو دوسبل اهيل رسما

 طنلاونلاب بزعل لاتباز داء اهرذالب طش د طو)
 2211 لست 0-0 تنانااللرالا عا
 ند تالآباسو ديبكا د هنركأو رقيررطعلازنو جال ذا
 0 اتت وادلا فود ودب نالت اتعلم
 راجت لاورردزل او اما نانو راشنلاو رقلاو

 جل ارم ون 7 نارا :ززل 0 دينا

 ب ادرصنو هربا تارت بكل فاتر بلص وصي كبلو

 زول ازاباسنب قدبضني:يفم مدا خيل هكر :

 مزدلا«ةءاضموأن كيتي م :لمؤمدم عخومؤ عز ذوب موالكب

 : را 0

 0 الذ ونمت اشتمل

 3_0 ةمدالإخو نصااشل ازد خزي مو هزيجيو نيا وفل و لوقو نيجي
 5 انك( درو زذرباماناكي مدا ماوإ دز



 '  قايعجل لاري زنازتولا يم زنك موتلاطس .ميا يدير اهاذازقولا,اوقولا لغد +

 اا ءانلارامقوكض قضوا حزب صال ذازك طنز ركا ازيلبتا ظ

 عرار ققواماتمم ءاكوأ اذن امدحؤلالو فنلاب هتراعرلعبجدا

 اهران كلارندررامر هعتيام هيؤللرولل نب امو «لاقسإ ناصر 7

 اًنصقاىيرلا ىنتوولر ككل رج تر رالارصال عذابا اعناماشإلف ا
 ييرطلاو مز اوقولاجن ا كاي و أ هدعاقلا هز در ملاذ زجر
 . ١ اور :رزرطجبد مياس )وا زنيخب ةرطقلا انك و دهسلإ خا
 اللزرب انلازقوز اوجاخإبل د ”لشسملا زيود ان متر ىلان]مماهانب ظ
 هد ىقومرظلا ع /رنجالأرلارصاروح اي اذركذد
 هاه فلز قزولو هه اخل عاج ناج دريك: انا رامي دقو نيج
 اوس انام امتيسخ ةراهلا ا عانحا ذاونولا مري اهيئشأ ذلتخا
 | دوما  الاضنتا طرف صن طورس ١ ركب ان اذاكر اعل ازذاولا وش اولا

 ٠ ..|اهناعواواصإ[]صحباعاانهو فلصملاعاريؤمة وعل ازاندازقألا
 ١ عبو منعم ا حاشي ادلاكب إذلاوكضننا ةاهلارنعؤج ٠

 ش دز موملادرعلا هلا ضروب انهو ما .: ويعسمملا »0 241 9

 ..[2ا/[ زر لول مرام. ز اجب انيس ايان لال لولا لع
 طخوس رز ارا هخ كال اوفو لا سل طعوس ا يونيإ اولا عانأع ظ
 دلو ةرايلا ات .بعيزوؤوللا اوزمل وتس دا فلصرتص : /ة صلال“ ظ

 دل تاغ لح نم س لغو مزوجيلذ ل خس دهسم ةلقلا
 هبل دز ةرجأب وربك همز او لق زلا راو ظ

 اذينة]مججاو لهذا يد )اقام ايليف وفلل
 ركزت قحرالطسب دير اذ ابنك تيران ةر ذب اصح الولع

 كلا طسب النول نبل زالذح عتمور نيل عن < ا ضالدورملا
 ءرا هر تحبك ل برزت هلح >اوان'قكسلا] 06 ررحجلد
 يلا راعي احا الاانا ضلسنْون جل
 1 وصامل ل جدر مك ميل او املا هنراكال لمعي اليت,
 : ,ىللزيزح نال قلصم لب ييمتداو حادا ظفح جك أو زري اوزممال

 ش م اصبت ةؤتارلا وهوا قرت ائحانا ىو ةمف نع نان تلا



 ا 1 0 1
 و يدا ذاهاتلاءواننلا جلا ةالئلاووقولا ٠

 نطير تو ازداطبل اك شزككإ .كونإلاةرالؤلطاا

 لام عوؤناولانيءلاثكمإأ داعإطباذازؤول ا" امو جيمي إذغل

 الخطوب ةراطو بر دج هيو ةيزأ فرب فلا
 ظشبو لئلا طر دعبم دف تسل اكول ضو فولا تيا اذ

 ام 2 ظ

 مدا وررضمسلإلئ ارو لذل اذعدب لا طمالا وكلا ذيزفنا
 دؤميش عيخلام تيماروظب بالا غاز امز طور اجلا مرئنز اع

 1 راجت ظوجو لتسملتولن نلؤاز كما.

 زاذلآةروسو ار لعمر زادوبورابتخالا مالا لعؤفول
 مس د دحام ورا قملاو تانانللو كطارت اكاننغالاووارتل امل ٠ ١

 حرجا ةزئو اوه عسب وكرر الو ٌْ
 1 ورا يلا :

 طرت سولار متل ب لذ لقشلا عضخاو تو العدا ج
 0 2 نادل عبر 0
 بعل زئاولاعيبزياو بما بياع ول ظل نو

 "0ياهتنمودول ازمه أول بن انلل ذا زكا ازنؤا الي نضيع

 200 ا الط عير الطب
 ةارلاا ضو رادو رااوس سويت تو وفاولا كسا

 كهل اطاذا ةرزا لاَ َمش نسل اينااريوؤقولامافطاسشحا
 اور ل3 واول اال
 0 1 رزيامبتز كياضمل ران اطيرطرالاؤ سدسشالنو

 ل1 ]ك تا ةزعنن سلة ا راكزاو نحو سوفا

 ٍِ امر درتإبو هلل رفات نورك 0

 دواس جرام ؤضوإ ينل اه دلو نق نا

1 

١ 

 هتديل ودق,



 وقتإف لمح اع ةءالادانولا ,نعلا موز دؤمل اوضاع
 والاول بتصخجلع ظ ا تاو لمرور
 6 قطز انا ربل ذ انت حاف ةداززكاسان بددستالا>

 نيا صخ ةلاالا نزار الرا ع زمرلوم ةرجاباهنسفل
 | اهراتف ار وين ةرالتم روان زعرا را اذاو ةلكالا جفنبالا
 ومنو اعلا جرترن :اور اكدر لا هنا ىير وس
 ' 0 اندانول رنلا اير اغيزرعيال أس درحاف دازول 2 زك شكو الانلرن ةرملا دان رجلا جب عضل هتوالودوعلا
 0 0 اس للا لوال ارامل يو ُ

 هلنرألا دبع : مقرن ندا ز,ىخر >مالار سد داما

 ظ هدأ رة عبو نواعلا لانك طاق لاو انلل
 ! ١ ضيفاتموال اراب هو ةواليلجميف لنا وق .  هتحاطا اهز)/لغنونرل و طوبار ةهرانراعجاقولا" | .٠ بياوزبكولاكورزلدزملا زال, تيوقول نلجأ جشتال حا
 كاي ذاب ةرعإ البوتملا كاواوفولاادإ2 -

ْ 

. 
0 : 

 مل اوزانمزك ولون يزن زهر اعيان هاد
 نرلاوراقملل صنع ةلوملا كي عاف ىسععو ةواعلاا
 اذكى والا لرب هز: زول ]بكر وكيد د ةعيض هه كزشف :«ىنيلا,د مزون تفل ل عزم ةموؤنوملا الن اوهنلاب نول
 موتر راو هلص | كيال رهن ةداهشلاو اننا مالا
 "ايناس وواج| تن اسلارررتسؤم اغلا رنعاولاذ رومأشلإ
 :لابطورمؤكمتتراوجيصان[مّاف تمل اكهج تلا, ةداشلا
 5 نس لينال (ىكركربل دك )لو ئيدقلاذاقوالل اننح يالا حرصت ىلطلاونج ذو همحاا وقول ارسال
 ران دلع ةررلا و قولا صاع ةاوشلا لإ ل



 د2 بدافاياثلاعاتآو مدايعإرمناعونولا: رو راتدلا
 ردي _ نفنأ ااوويبرتير يؤص الا رمو مل يبو مداىلأ ءازكو

 ةيلفقولا ':روزعت بز ونم هفاتلاب ةداهتلإ لشن انكاعؤتو ظ
 لام زان أ نقولا لمعمل ملغيفرمين وقول نوي سلا
 ديإل فنا ئبزاواعينيونب ملواو قولا هازيو فنلامواوقولا
 ةويراو كذ لفايخ جار دنإ داءبنجالاو ضلوتنا وال لع
 2ييلاذان راامويجذ نب ازا زيمر ولا اذكافت ىراوقؤلا نىك
 ١ تاوواش الو قابس ملو اكو اكسر وامها دهسا

 يخل لونا هر تلةزشاتتسلا قالو ولادواةققو تن
 0 لشن ةمازنععاودب ولاة تلت زبد هنن انماقولوا

 ولاعب وام رحأأ دل اروتش )لفن فو اولا نقولا ما
 ْ | طرا ال لزاونالا ا
 ولاول ارنا. ةراوز بكلام 2ع 595 راق يل :«لياد متع اددوتلا ولالا: عضلاتك 7
 ال قاطو لا وم الازمات روب 1

 كرت -باذلو نك رويلا توب :اجوماوزمولا ةلتم ولازال ٠
 تالا تلم ؤكالاف دوا وييليضيوتس اليمليوتملاز ْ ١
 الاف متو تناك تعو 1 شكالاذوتاولا ترا عتاقلاال
 اكد اجالا دل كام زاولازماملوتمل امتع تال لإ بف ٠
 سا ىلإ اذا !ةلار انخنا ؛ ئذؤملاو مدل --

 يور 1ارادؤفاول اناعلوتملاهنشا غابلابا ةَيعرم
 اهبعيال لطيشلاو قولا: مز وم
 قاعد مد ىلا زك نر يضدجون 0 دارك مضلع مزالؤق ولا
 لابرالام 2 دبع انجوتمل هديبلالوبوْلا ماك و

 1 مالا | فتوي ولعت اند ه# بم ذم الخل :ازكوول
 ا سس اح سس صصص م د امس بسسس سا



 تناكرصلا لول 'مدحاو دجور ان نقولا انين اح اذإو ثانالا
 ءازنل از ةلغل اك ترص اصل | خنت !اذأو عيفلال ] لغلالا
 هل ذولا يحرلانانياعز ولاا !ارادطل
 لاهرسلا معمنعنبالارلوز طصداوزقولا بحالات
 اهبوءاورلا ظوهو عملا تنال بنحب ديالو نصل
 الغ مابمت دابا ال مرار ارنوبسي نيا 2 اوا7 اكلالحدخا

 ا

 .  ةرتلر اتق كرار دلو دور مدلا لعل اعراز ولو سالادلو
 00000011 ةآذ] 1

 . مدننلال ةلطلاو روش نبال أوريصتلو خرب انهاع
 الو ينزخر ل جوركزلاؤامزسب يونس نيالا روزا , كيل

 الولع ةةرتوم نهتم لقرار ديدولو ةتيزالهلاق
 ىيسبلارلو روتر اين[ جنز لها قررا كياوذال
 دلال وانتب ىبلا الفال وادتب الو لارلزسا)/نكربد
 , * ا هقيباو ولو مرو مل قاولاولوا زاسيتنلا «الا راناملانسلا ظ
 '  ؟لائاذاام نال زيتح كلورار 74 تبامرلو سوولو

 ا اقراص رولا ملم كاع 2 راكتسنل الو د اذن اع

 . كتااذا غار بلبن دال نيلارإ هزوانسب افاو كضتارل د
 |اتناللنلا ل دضلا زرع نينوكذملا ينوصلا ف مهداولا
 روزرلو لوو كراو لعلاذو ٌكرشلا طبل ادانزولو .لغيفوتوملا
 كراع زلال وسرتس 10007 دحاورلوؤنأم وتلا لوكس انس ام هذاو | ذك ةرلورل
 ا ءاعرؤنبوأ بدالاذ عال ئزالب بتنا
 هرطم األ دن ئاولا بادب | ارب جت لارعب اماسي
 تار لات فس ماكك ل عن توانتلا ضف شلاذلا
 دحاو "طلو امل دال طبل زالغر عز مورق حو هوما
 ]خان ازأ هاضفلاالاوخس انس امم دالوارلا زمر انك لذ ءاذكا

 رويدا يطال بنيوتسو زاوأأع ارتب نوازل انك

 هي رالذ ىرلو زروكذل احسن ذاب رولا ديت :ال

3 

٠. 
 ا

 ا

 ا
 أ



 اراد اع دبص قورمانل اعرب همك االادعالا
 صر مهما ةوعلا مدار عزو داو بلا رادنل ا ينيرس كا ٠

 هاذا وورفأمسو هدالواع اههنقوولو ءارئلأ ا فرعبال فس لو
 الغ قو دا وعلا ةليصجز مهر طا ناق تسلا ما مجد دالفوأ
 ةرقنلإ بينز اكمةهزحأو كياذاذ تملا هزحازغجر ميتصأو
 كاما اعؤفوول رصاو زمن عك انهؤفرل اله دوال لئلا الغ

 , اقول مؤلو تلال يبن وكل تاع احول اذان هالات
 خورأوأل مرعتيي رمزا ثرللا بيعت زئاولاب تش
 ىرز ولعل ولو انيستا يكل نك ارجل اويصن ناكر ضاذا|

 دز غلا تنك يرسم زوارطسا سامان اقيلوتلو 0٠
 قاطع مزب هلسنو نلذ يحج زذلاةرلوا تيئاميعب بسوا
 ادلولابعرمتب ةلئلانءاج داو كريه رتاولادل ضبا

 كيوتل نسل تملا رعو نقولا قمع ضتنماولذ سن اواو
 ءرلولوا لصف نزلا هركول راك ملذلا مديل ابا اقره با
 نقورلو كالا هذلاو موشنو هنن كرولا تيحفزلا ىش 7

 اهمدخا اتازافاوءسانن امارب ا امرداوا مف انين اذان دفا
 بكر وصؤراكروصلاءاونمنلاو كانا لدار مارا وذل
 هارلو ايبررتب دالوال ذا الإ حتازرمزالاخاذاذ داك لأك
 ةورلاوزخربإ تان اعزتو هولا عزدالا> نان ددنال
 ياض زوناخدادراتا لخداع ذزع ونوم نعزما لانج هدد

 دارلارلاو ناخبا لالا كرل اصلا زول ا عشؤالهلات 0
 :تلرلع تضتو زارت زجرب ورد راد نيالا اذا زو ام نجاللا ٠

 ةلاداواوؤلرب قبواممدحلا جر يوح' يبزنوك يطا لوعدالا
 كفقالاو.نطيرع ليز رولان غلا>اراردحاو اع يول ا

 ىيتابلا ءّصنحسمسوإش دحاتز ةولاددحافزذاولاه| ٠

 اطير دارس تين اتباع لعموم ولاراتطووللا



 لاهيا دورلا ويب روه عويبلا_داكبتلاةلزكلوإ
 ',ازثثلن انارذلا نأ لاقي دادنص لا/و مو اةلطمأ اعلام ةلزابم
 ذعار لاغلب اروورحل :فاتلاذومنلاا]ل كرعتو هاشم وا
 ١ التيوس عيباتا دل عيبلا اع[ ئبرااعإن اوناوكك اطالع
 1 ل واو داوي عوف شاص

 : بع[ وادهس عسو نبعب نيد عيبوا اريد ان
 | زتتع او دواس خجتج اوال لاَر ل ير انيارقلا

 با دابم بعضا كازا ل1- عبو عش وس نمقنلا مموا تلون كح ارنرربوا حاس
 ارتب عيسرنلا .افرغوملا وشب ديبرلاو تلازم اياب
 0 كلا عيبزوانتب كتل ]تعال ءانبرط2 ءاكراوا
 اسس اهلارحا ماكنه داقعن الادمن :)ب]زاور متم
 3 عاش لاوبو ايل فل زلزطب ماع عنرخالا
 تر ول تيري اوارعب زاك اوس هربرت اهلادحأم "كل وأ
 زاك ونس دع لكان وراتلاو ربل مخل
 يلفاوا يبل. نوعنب يبلانا ٌكلاَو لب املأ تيرشناوا
 2 رول لوف لكحالل ان افشلب اكاذا
 1 ش أ ملف يملا نال اداب مقا | هر اخالل ولا عيرثلاب ينوي اكشنالاوفرقس ءاشننا

 0 |لقب اربد ذكذإل ينم دا ريلغ ما معولا موداور ملل
 ْ ديال[ :9/1ا1 2 تطلب مل وتس ا ظ
 ةزلامرتافب امنلا نال صتملا ظل اممدحأ ىيطنملا
 هنال تعلاتف ازكب زج ويورالا تفيص | قسما انلب 1
 اعلا عدد نعتز اسوم
 ةكءاص|ناكتيلا درافادا عيسابدومنننمابرفس لاذ
 هاا اسامي سجله
 تركب ادماع ذ د املمبا تب ذهل اذكب كتيطعاو يضياوك



 تاع .انهتازم تويز ناذانفبإب عيبلاقدنب تيذشاو
 ذم اف نذل تعلم ذخب ادق كنم اري تركش القوا
 | مسارون نخل بدنمتعب راقد عببلاالابالوهو ةربلاب
 ءابلمالا امهدحانيظفلال نابتع[ دوعل اسبئجقءاضتفا
 "شكا يضعب اذن تعازاو دونعلا عزه زعم او وما زاهمأم
 هاطئلو طاولة بتتن امي انتي ةاييتانرحدنو اىملا:

 "1 طال دوجوالب بدوعنب عيبا اذ كن الواو عيبا
 سيخ ناو ورَطم خارتلاوبدو دوصقملا وحل "ييينانلغ
 انو لة بلاتر يسلب دق عنب وكام نامل ييةتاوه
 .| ذهتدررتبزانهلنطإ بلآ عيبذاكدمآو ظلي ضيادقعشسو |

 لا رابع ءاف لاطانهيرتشا وتب زان ةتمركارتسو انكي نم |

 اليص ان اكرؤبتل الا رن يتوابمل ماسر اهتقفشس)
 فالح بإ نر بلع ةريملا زاك ياذادج هؤفلظ ايش ان وز

 يلو زلازاف يب اره ةررعل اراك علبفوبنجاو هلفطلام عاناواا
 ذعناليكو تقلب صنب حويدل آغهلبيال لشن اةيوصرلا

 كزم تمير نداذكو هدزع دن امأ نوكرم هببالعمورؤوؤصللا "
 افاق عيلادغعن اشري ودل هنعتن 6 بانع
  ركلالوبت نيب 0 ارنا
 تاس يقلق لج اوبال

 هقفشل اويزوت نزيل ضعبؤ عيابلابقن شفويا جاوا
 3 ءالويابلاو ايرتثلا امضربن )ال لإ ذ كيال "ريت اهتم ادحاو

 يل داما ذم زهرا كش كلن ادحاوز اكن
 دفع ير ابخ تولوا يول ديلي ةيئولالا
 اياز بحل افك ورل اوزبو دريل فرتعل هز ]فرس
 ذخازوكال ءالفرطعبل تملا رخا ذك ماذاع هل لمرنو ةزماب
 علب يوتا افنان هلذةيفمل ار ضدزاد لارسال

 .لرصقو تعباقفل ويآبلاءا رو ازال اررتدراشايلال



 اًكسفص دل دحاوإم الي :االاةءاريرلاف دوو جاغاكلا :
 ارت اب بال ةقفصتلابزارؤملااظفلر ارك عيدي الاالدن
 رصف لزمب لود عيالي لريال اقوم
 الزعو عادنعرماو زعل شالك وم توب اخنل هيابلابركاذاالارملا
 هذف كتدبو اازبدحارزكن يده كتسبلاق نا ئلاَضف ناكل
 ينل خر زوبر اهلوتن يابا راد كرو انك اهزمدحاوإكةمثملا

 جد ةنضلازيوتيدناذ بار الو تالاناكباذه ظ

١ 
 الوفي الزج نوال با أذ انبتل نتخذ تشل لذ -

 00 هوتبانادايكرتع
 اميلي وس رزملا ءال عد رس دو ورعا
 علان اضاااماف نولعمدحا ووك صحر وذ ءازحال ادانتغأ
> 
 زمهلفخلاؤاشنم كود زوكجالناودارتب 0

 انارعز روش عيالي و أنإع .اىزمم ا ٌةرابكيز يت زان
 رطقلدجنان يبا فس ةل اقم شلل د عيابباو برين اناس
 اق ولابق تين دياب: زرياب تدزتوزتيملا
 ...| ةصحلاب هيبلادزل مي ظضفل ابزاز نإ راسوبوإع عييت ازيش رص
 لوبا رايضراتكوازكب نب تيرشل لوب ذووتزذازيزو دنبا
 ١ كةيائاةومملا باجل داللاطرأو بلي زناتل اللمس رجل 7 [

0 
 الزنا 4 "قيرخزولا اهفد كوا ةرداو دعاس

 ظ 0 ادع فايل زقيكاكلاع
 ذابرلاو عرتاو دج درا 0
 دوسلاقواازكن الذ كربعكتسدرتف ءارادرباعاتكاز اناطخاك

 كيتا هاب .انركز سوبر نب افاذكرافلا زالف ازد تدب

 بتيرطلمةلاسرلاو باتككك رندة فرك رس
 روم نوبتلاوزهادلا :باطنحلاكرافلا غيرك زالا عرس وما متلشلا

 عج جج بحي

 ردهم موو يوتا لا



 اناا ان بدك ارم ل ل رك هاكر سو
 نلةلبحما عيجررا وجل وويل ريو احجار نك
 ديقبالب كال مال انبريتفشس وب نلاوج)اطبا موزل عرإلاو

 دعيارجل وحرب يا طخين! هع لوما دربكل
 كالالزم بل هزشملا اكلم دذب ماذا باجإل اذ ادد طياز رح
 لا نوكل يابه كما قيقحز جر اميالك ثمل كيلا يالا |
 رويال كذملا:افيلاس الاواني فاذا امرت الون يم
 تنل اد كلل ةنيتحبال نرد مغل اوجول وتل اس الازع

 بالا ضيالطببو نمىوواوسام ءافتن الريتز وخز يعف

 دَصلا :!ةزوربتدب لد جرسصتازعزفب ةالزلاو يللا

 دايأامب عيبلاب متلو مضر اميل اذلو.ةلالر لاعب رجب

 امززيلوف الا قفرنءاممدحاارايحالب او بتناول
 , ةطباخ سلا انلو اين /امرابذابنوي ثملا عولوفلزجلا
 مولا زمزدلا وكيد ا ةهاظاع د ردرذازوجيا زال ح

 زاد هدئ# ا ةقاوبإ يف ثم تقيتحيبر ا ناوين ديشيالزكا
 ثا ةقنعح تين ولو لول البت تراث يل زو ايف د
 ءادسمدغ اقوودوجد ل ا بانل وبل نك ةلمج
 ومب تايكالا تتيفحءاانلو لانس ءاحالانائكر نوكام ظ

 ْ 2 : نادل الون ي نمت لاقا كا ةيطح
 كول هالا عب افيكتمنانؤ ةراوت موكل الل نهال لكي
 قات الطاب ل دف اجب حيبل اول ةلاغنر شعل ةراقلا ضب
 اين وبوديرشدر ابخحابلوتلاو هن شم ادكم ا عرتو و فرايخلا

 ناعنلاكاور الوتر ابخ غيم ذي ديل مل دوج
 .يركالبجواامدسجرملا اجر عفدرتريا هز لن اغدقملا

 | "ةهدلاعدلوسل اةراوال اهؤدهدلز اهدلئاوحالاذالا

 وع و ب الس هع مجوم ع

 |ميلاناشأ ده هلو سلاو ب اىالادس تنل ينالوا

 2 حم



 توته وسد سس 5

 ذاكرا ثحابز اصب ثلافو بالامن زادي الالاورلع
 كايا قترحزعانل مدمصم يره القبح :دلانلا#و
 البدن شيم الاه هوز شتسالراذاو كاما فاواةناظا
 نبلغ مذ ازقجو ااددجامالو اهابَص امال مونونمر الا ووش 2
 از اعرب ديرو روك اودوتلاهزذالا وعل اطبامنليالبل
 ثيحكولابدا ترش [خال الوندوز ونام ردحال اتينا لاوقالا
 ضني ومو ياجال اررززوكبزدؤنل الشان زري امل | عسبال
 ةزواناووننانيد دارس ا ءاضال |منكزرزنل اندارملا اندئاشي
 يا باول لوب نولوني مها زانككاد و افتح اذ ةررقم
 7 ساو اننا فزمحتوالةدامناو
 نداوعال ا ةراتسالا ويلا تس ؤكو دنت الو زتبااّوساد
 كو طنيرانب دع تدد هبة ذارتخا ل ريل ويسب ريخا

 / انتا وخالادن اماواكبدر ,الزي ونال ةداشالا:اوايشكب

 نابل جانا فرت اربع ا ايزك ناخالازكان او دايس
 دد ا لويعداو دق تار رت ذدسم انيدازالكوسهلاوررؤلا
 0 "6 دايس يار نيف ةرك أمر

 ُ ا صا ها ِضْفملا ا
 ةللايخف داس ةكرناح: ان ةزمس الذب عملو هناكعذل
 ًيلناقحاالا بالطعم ثداف زومبا
 اول أو ةيزاقتملا [سرولاو تاليكل ا وسيابفا صحي ادوتس ايلا
 ربو يلا انعالا كريدت دري اساور انرل ارمعارلا

 مقال ريف عازمل الان الاورج مالا مدز زم انر اذ نولكذ :
 داو هب ونالطالرجومزلاهزغر اا عيبلاهماثدوقملل)
 ديالو و هنصدوإجال إيد درب منزل ميدل خ هنخو <



 ءلاايو نفرد هال مولسسز جالا هوك دبابو |
 ناو ابان اهرب بسك ذد دخلة كلاطبازب
 لطلالحالا نمولدم طانتشس!واولاناةرلطم جلاش الز اسما
 قطن الو صدلا طرا عير وول ءنلطملاورشئلنملا
 اهامنل الط ا زاب همض د :رككو روكي ل ورلاب باتكلا 2 تش
 اه غلاي ةايسال هس ومملاب ديب هوزدال | ننرا لاو |
 .ما فول مرنم زن اجو موازجالانهدئض اانا
 هيل نطو رمزرنلاوزجالا تريز تول ديلا رومهشدا
 هز ووطن يلا يلادضهتتو ليخازاخ ترن ولم انانال

 ١ درونلإال فتصل زودت زلال او يزل طلاوزلطم ميلا ةانيتكو ١
 نبطي وم لافلام ةل ذابت تذعاكمنوبوجف عياش شادو

 لجوم جيا قيازرلو ويباع صر نوكمف لا اوجعشض شاتلاد و
 يمنأمأو نو درست زوكال لطم عينك مجمل الظن اذ
 رميكللاطفنلاب ونسب ولد عين هلمالب عيبا ضي ذطجولا تق
 . لماع ايدوير لاكشالا عئدنيف ىالإ هدد روحبذ اقلطم عسا
 ظ خازبجاتلا هنزل آلا حورتنل اتراوزجالازطببال ويا
 الفسرلا انضم لوزملا هرتز حال الام اذاهراملا اننا ونفي
 نان ماج ايرتشااذلجالاثنم تدسلا إبلا عنان وز مجاتلاةننب

 تعم يم اضبفي /و هيعوفيشمللاطجؤمغبالاشاذ :
 جلا يا رطتو رو ريا ةو شبت موت تلا ذالس
 تبرز ذر ادزلاَ تنرح ال اكدوا ددقالاونضل رك نؤلط
 ديالو فرات الو :اؤدلبلداذوادعنااغ
 هبسلار ادرس ايف تتوافت لبتلاملا لا الدوشنلا جاور اوتنؤرلاذل
 يلام وماكان ارفض لاول هال ورانا رغلالا نيب
 لاينر اورداحال ركرتخأو جاورلا وتب ماورلاروس ضد
 كوزاذلا موبيضالاو والامر الخزن يح يناجي سا
 عن لما وبنو رلاملا نالتخالا ععدزع ,انن الدارج لاما ةلاثلاو
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 طييزاللهردفلاباًمبععانزإ اليم عن مدردتام فص وزاوفل

 هكا ذوو انازهذ ارو ليو ااا نيف ورالازازلا
 قلوب البرقع عضدرابغ اكياو ءاربلاىاصراراو

 هقفانلارملؤلاوالر اكس تقفل اكرمرل لاماعرسمسبل امدملا

 أكراد اعلا نعاذ ايا نتعزا وعيب اديه متتراعلا از

 عابلاعازن مالو ازرنعز اجار هليدَب رادار عالم
 نق لؤزاب هلي د بتر وجبال لييننلا لاعب رئاتنارنغي

 ا
0 

 تنافر غلتوتلاب نوعتب ال د فبل ثلا نولشل ا كه داررع

 ان امولع عضال عبق دو طلال وبس أذ بلاوط ولا

 7 يلاذاملوام موغدرمتل زول اطالة كولا ذ دانس
 ”” اا مايل اعزرتل حب ول ناذإر ومراحل اويطنر
 جت الذان ناصري النا اهنالخعؤن ةيزيكاوميش اعونلا
 نوم وار اناياكووملاد توليكلا عيباضي اهيداوبرلا]انمال

 يلهو انا الزنتان جرعملا نا زال رقم ام
 ةائيينلا ناليجو ايلا اكله يف جنم عيبا رتل 0

 يوب اعز أد كاوتش ضرر انبربل كالبإ ارغاتسن

 بس دكا



 ويل ارامماررول هاذا ملل رون اف عيبا زج عيبلا عيب الا نايس نائب صال انلط جي

 مف جالانا/«ريزذقوازيزتز روش و ري ل ربمك ينج دانرج
 هيام مرذكب نكربقلا توافتل دحاوز زق غورزع عيلاووب
 ْ نحر روناع عصيدقملاز أ عاضبالاو طحنا غزو ضيا اموذ
 | توافتم عيبازميلاروول اةددنع عب اضياوصيالوواالو
 0 نبذ اًسدا نر نخاع 0000

 اعباؤ دبوافتلا إل ازب نييد اموياك نواف !ياونالا
 . قلل ليت رأو نصل الخ عالال بولا لاجل
 .ليانعتسا هزل امور ةلثل كعطماقرغاو
 4 فيا انؤب ءاشيزكلومب الر اصفار ءاعبارن ا سيبو

 | هلوتلإ صنت انهانع مزاد اندافتم اعامج ازكلاو هلا

0 
 .ةانامدسّشلو اكنلمخل ل ىدوبر خه ]| صفتالر ىرلدلومس اف
 | ا 27 :ناعرووق هثاهرا هن ”امانازع وصلا

 ١ هيلو رعرربر بتال ونس ءابانش ريوق عل سبن بياني بك
 ظ عوزايساك ةوافتملا كرولا ذالك تواذتلا رول جالا
 دولا عسا رغلإ ردح الز تشلاو عا تك يعمل
 دمع هاش ةيززرع وسلا قرتل نر دا يني دا امد

 ظ | لاي ةاماو نا ةئااإع ير نشل خلال
 | لازم عرذلا عايزأن بلل زو كبت بوشلا 2اىويسلا هرب ْ , ةقنمرو بل درذلاورؤملا عمندجهرتد ومر اسعاف
 ديذارجرزان عيلان اذكب ىيعارذو غارزيتو ىتلجل
 اطار ئارتخزت ا هدجو ماو ادخال خلاك هزخا أت

 تع ةفص دوك ع الفلا ورمل ةيزذل :١ دالدتوارملاللا ْ
 اذان عاصف علل اًمباترنركيامرارزضلا عالافعا وعلب

 "اكد زمدانبو وين ئارزك رجوجيتنة: اياواكح هييزي يف
 ٌْ | نيتننااناهرد ةزخوواسيو عرزا حوبلا وه ءاو لالا

 ا ينم اهضعبز او رعلاو د تاليكلاو انالكوشرواس العارذ



 ةطنحتاو ديرما الاكل ضم لا ضضارنيالوالصآو اردو
 :هسيواش ايضدوشلا + انيار د ع دواسأذا ةزقفا زعم
 كرا لصالاىمتئرلءفنؤا شلت خارشو
 اًبوصصطم زاطاذالا راسخ وطاح ل اني عشه انبلال مام
 "والو ابللر يحال زنوكل از غتم ارانخآو قاس امياوانتلا
 تسر الع توافتلل قاب اد ميههاذاذاتيم ءاباذااكناكك

 تضاف عراهواساا جرعلا ةويبلا جْرَصْتيمو ىنلخ
 القنابل ّياغةيلاقنكالاو زوالا ال امزنهز يسرع رلعمل عسسل منا

 ذهوا سنار هبوضمنا اعوبطتل ا ازعدتسزاقاذ او [ضيالاع ١
 . | لاف عيل لنا كاج حبل اذازوي ايي هيو لعادل
 دسافيِلااصتانواارزاز عملا دجواذان نشل اًيلوم

 ينو حازارذد ابين وعلا ابيعوتجإ ةدانزلا زال
 ..طتكرإلاو ين اّصمانزاكياو بوافتسرو جدال _انازهو

 امراسو انهو ضيادضبف ةاويجوورمتانلا شلاش
 مدت غار دز ينط اددس عاملا ب ئارأآراق نمل
 ديلان ردك يدور نهزدتخكال اكن زرككام يصل ذل زيوت
 ذخر 3 آنا لجن: ايرت امال رض ثوافتل ملل اك رو

 يالي اتزاكءادوصل ارالدوالا ةوصداذ ةييلزمالآلمال
 داع كلااول اترزافر لاك هدانا ملص انمومانم لإ

 دي عيبا عقال كرّتح دواننلابادوصتم األ يلخ
 ثلا اذااركعبإبلاورحاجدأ اتمنا طل ]مت ويا درمإلا
 عيط | ويسملا برغل !.راشملا اماخاذا اكياذلاعخدا درتشم اربع
 1 ايي صان هدجودالصاااذص اذ إن اضونمرلا ولع اع
 | فهلا يغايإل عملاق رس كر اشر هان تمكدخاءاشنا
 + اذال عتستو ازكي كول اردنا ب انل ا ككوصلاا لو زوما

 وني اهتز اركي يذلا ةدايز مهل هيلا 2 دانا
 اطوال اقانأو افندل اضم لماع يمال يهدر لو ذقن ١

 0“ 1“”ث05



 دجري كوالا اصمم انزاىام ويبملا رول مسنو أ انبر,ملاتؤا كلوا
 طارتلاب عبل نقال لالا دخازاكو فبقح يبلار وسن لف ويل

 هدلعززافربرتن :ةسخلو باتو دايز عم وييملارجو ين انناو

 ةرتسلرالا و ءرحااقسو هيو اف صيف نذغ عئزفالا
 ”ةلرالاذ نوير ًالاثورايخاىاب ةعست قابلا ل اياخالاب

 ١ هدا كوالا ذريجاقو دب جنوب غاشلا ةوايزلايرلعدح ١
 لاما قم ةردزريال بوضدو هش تاذلا و نيوتن

 1 ةكزلا اذوب اوكيه و صن فن هب اع
 7 ىو عارزلا بهم صنعت

 ةانانئارزلابدبزمرعو عزلارادتمل اصرخ اغاوزصالا 9 1
 بيالزبارج توافتسالوزا بيوك ةزشوزص لالا كككداغا "+ |

 عم رس ظ

 وة يما ازد دولا
 دالو دم وبسم ايلين اراد ا«ونول رين ام ذال نشف
 رساعازادالىالا دقو ع تنرمل اقزنلريخ زك دوو

 . عر دم عال لاودؤبو ترافتل ا دودرلا هلا شابا
 يسم امرم زا هزشعال ًءاجار الر م!

 "ندا (مالاو دير اددرص طن يبات رك اجا عمت
 ظ امدليلتزازرم مانو عارذ دارابلاتنااذا عيناك فيلق لا

 6/0 رنع تل افرارلارتخ غار نامي ميزا رنج الالات ثججمطجلا
 مرزلاةالوو(شاعزارلا امي يسر رداع عقد عيبلاع ادور لامن

 : ”لوكشمل وسوم جبان اهنبساوا زاب 'ء
 ذاد رد :اروسنال

 وما: ةكاه داق يرذ اندطاظل
 ولنا اواو دول اف لول دج دال عدا ال

 اع دي دووم رينج

 ”ءاكرضمناباو عسل  ةلضرن اذن ويلا ومزوا توبا ةاييقلا



 عا ةاضالاباتر قام اوبل داصقم اك ااقلاو
 لاضنإل رزان  هلصفي ال ونوامأ اايلاتالثالامو
 | رركمالا هز كاتناو دا ذا ضيوف هي صني ءالال عضو امو زف
 نيرازادنالاو اهات عيبلاؤ لغرب ةنزمو عيلازوتسيزاوالا
 ليلا نارعرا ةود لوجزكت رب هاش ولول الخرب الؤتنذ
 عجتنبإل فلا لنموددل و ذايب وبكل ازالة مابتوبملو
 لدن ةزاولرب ار غربال د_لعرمي ملال اند زهري الف لش
 "ل ةلايانيتوا تيباطالا عالنار وكم الا ادبأل

 الجري رانلا لذ باورل ايلزنم ءاذشن ايروصف عون
 | ناريرجسو هدب بلال تيباش ووو تلل كدددع دنعاعتبرف
 0 لفقاوؤصقتلاو ةذلجرارلل نب ٌسَعولع وانما اوولفلا
 | ا ' اهدار ردك قدرت اور زالهربأال اطعم اناذ

 ل لعر اوبال مارارل ازدلفوسل اامادٍشل نركز كو دفرنرا نيود
 يطل متم نزل اف اتنماماو هبا اذكد اهون اكد
 * ٠ ادبي وقتنيالذ | نموزجلاتال د يعشالبقزملا عيب ذخر عاتنماو
 تربوا زغرب اننب ايرصتملامداو دائري الات وزفقلا اقدالا
 ا ارز اوين هري لوا الز اوكا فانك م د ايري اوزستل غال
  ةاوهاعدكرم امئالذ لظل اامادال ليم اد بشل افّزططلاف

 لاخي زبس اردو كل اوؤيطلا امادركك د ذخاذويطلا
 رد ةاملا رغما عر نزيل قت ابوك دودو
 لليد عسل اال رانازضتكالو غانتن الرش اال
 ”مالوحالا لعب بمسلإلال ارز علئ ووالد
 نادي اؤاستلا يبزصنم عزلاد اننل امس ارامل اء ضتم
 ظ .هفيللال ومس اتلخ :اياوراستاالا نال يسرا انوانيذ
 نال ةوتك ل عيب انيوكىذال هدم [ناسجالا نزل راشد

 عيا دعيت القبر ماب رزلا جتميبألا هديل
 ظ 5 دازن يلد دابا زوكيالذرنمولاكوكيفنالل



 اهديبر ةوتبلاو تبلرلا انكوزج ل كردن خلت غال اذ او
 تبادر عإسرواطقب ايان ضر نو ارتكاز اوس ا عج
 دعس يون هبالؤدفسلاو تشات ذلة يؤإب
 مم اموكم طالتخالزم ايلاغنلاب نال عام مدعوون دوبرل
 نافاشسملاا عنضيل اد: غب كوتا جسد زا علماسما

 22 علا عنب لو هفسس ا نع ذولا عامان ااكزاربل لزم
 تيا صن عم ضرالا فسفن قأبد ارث ؟رؤل اذرفرال ياعم
 عدم يامل اهتم كرتشملا (ةوزاح هيتس ندربطمربنج ادا مكر تل

 لوح يذلا ةتقل) اىعيوم ةزوكيال اذار امذرد يلا فصن
 دان م انلامةهارزل دادس اك هدب هوايا قنبر :ايدرانل

 عي :اضرا دراعه هلك اي هزم أنك مالثلل نازكوتمنلا يس ٠ ١

 ًاطصا يول ةاجد مةدر ,لةدد افذكسل ع عاباجشل اوني ءذااشمجلاوا

 عارلد اهعلغزلا تول ةردل او ةكمدالكز ةز دابطن وة 1

 غالاو ارم اذازك اناا تبل اهدا عسلاؤارّرل د 6
 انالمقلاو ملل ادد دغتسؤابلاو هر بنمو جاهم الآلي
 هولا شن ادرزالاوواصملاغازكم الل اؤنخرم ا. ءالتامل ادن

 ربو و طل( ةوبنزوكبالوفاثلاراقو قشضل اوزؤيإ اورزيلازكو
 | بيتكوشمالاهزونسيبلج دوقمملا اد اكاد يزوج ان دنع اوك
 | ةغلاوسزتانا دهلرع تل اور امانل رجب عيب اذا اشم ابا
 | ف زالخداناددبارركصو تاعلاذ مةايلرفس خا شلاعبب رار 4

 ل دتيئافدالاو ةراقلا موسع الرمال زوو باسل اهرانالشام

 اضن كلا دعورشملا الذي ير وذ ا يعور ام افتقر انو زلوم
 ظ | ةيلينمولا تعدرشم مدع عباس لا ديعورسض مد شل اراعن انإقرزلا

 ديار وبا كمل اغلا اخد شيزيرانانغلابع
 ةالوباررلاف جنا اص الاقامدعوخبم باالدتسال  :ازاقب ةلباعسل زب ظ
 ودنا مزا صدا زلال الار ؤنانزعتإذ ريعافلا

 550 | قيبازأو رادو صو لعؤفسم نإ ذل داوي عوضا ا
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 للف



 مس اواو الاع موسما 0
 يك نب حيالاجربشلا اع امزاقباا انبااطروويطتلا اورتسو اًاقلطم 3 ْ

 لإ اسوي ئيلاراهْدَجَو درمان فودزمل امال 1

 | اهون حارس لفرط ةملس غابانا تلا اباد ظ
 هلاغاو لن ا عاؤتسا هلربارشلطزحاطب نتايه سنا

 لوك فوز فلدجو وسلا رقاب ةرلخزلانلاطما ا
 ضال زاب نقي دمزاتوتجدطالاثل |

 را اعالج اع نيس جياد
 0 ذادكل#تناكارسب اذ :كيلئاوداآلأ واج وسو راع

 ١ +٠ تالاجاب جدد ؤوبزلا ثمة رؤيا راقو دسم انو دربالعاالق 1
 / | ةدورفل قحلاطبال ىوالراوبرلا فازلسالزطاباطقنلإ عوجلا 1 ٠ ا

 :ئباصح :سرل اانضن: اامّملو اننمع اهيفللا ماك ادور مددل

 ”انقتاارسحجيرالبل عوج ننشر د عش رحيملاروبو ١

 للانمي ثركمو اها كاوا اذينالل ظ
 لاير تفستواب هايس زال زحاوتس زقونس انا وفمنلادزع ٌْ ظ ْ

 ماني لو ضيفو ايس رخشس أةبائزلا كعبابلا كك رون]ن ١ ١
 قايزخا عاابل كيال نمت يزن را لاداتلنمائزج ظ

 ط اًوانتادؤحا عنب لاذ صبت مرل ذا رض راناذاو بوحاوب قالا

 ظ
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 ال يخون زول نركب رانيا :العا :ييعتل او اوشلار ارايخجايا
 اللا ينككو ايلول انوام :اللابعو طا وومودإلرايخدلام مز لاو

 امرك واول |نزك ءالقالأبدأر اوووبتلاو اغلا اينوفا
 نو لادا نا: ةددد ضلال سال ىبناكل

 4 ةلدارتبا دافني امال تارانلف العامة اغار منن رع
 را ميز عني نلولارابطساوركل هن يذل هو ارابخ
 ظ اا داي اغا ب لاعترتسولاكز داو !ج

 اناا لتراب نا وسب ءاربد ا اناند: نياحوادبارايلاب نالخرا

 اليحر اف الاف دسرشما لامس ايل اب كاع ايزل كارع وب درارنيد بولت داود

4 



 ةجااتف تسباباذادلقت هبات مددرع ل امذالا تلا ذاب اكامررؤلواممدحالوابسمريمام عيب ابهيالفائمامتمالللا 9
 | قمل اطتتم لاكبر ايلا ونس ز 1 دالاكجو مر نر ايلا لد
 ياذاينل لعل رلزقنلا بو نرجنكذل ارسلي ميزا وب
 هناا ةرركذلا ةددا طخمنقبفرديملا ن الخان وبلد اقفل ءارثلاو
 ةقلادبال زا جاناو دولسم ةديوس نازلي
 «ةريرتن ندر نما اوزل عببازآج ميا ثلث رن عر تلئيلشكالا

 رابخيوصؤ ل دال ةراشل ةياقملا ةركذاكااذل اراقب م درغتس
 دقني ارا زعم كح نال معمهدواائيلع ءيزنإ :نرحامرشلاا
 اذهةولاولان ةثلغلا كروس :االاالتركلاو جويس الو قتلا زمل|

 ؛ارخرقنلا لئرررع فاشل لاسم ياللا ذاايؤل ايش ارضي
 تزرع رت كا رهاظ خدر لوف باح زك عنسضلا غل لطاولائع
 لوصالا بكة يق دن نديتملا ىلاخجراّيلل شل ارفدراولاصتلا أ ٠١ ١
 ' تلا ززندو لعموم تول فال ا جام نا ناوجمفعا

 8 اءلالد راو زجل ميل ازال لو نارك زاالزاوجشبا افرع
 مز اوببورلا اكول نياببو
 ةاضاملا بلان لغم هكون انوي عزت ئاتما
 فورتسناىرتنملا اجو خزن ابل اقنعاول اذيرلدرازلل ناد
 راي ةرم دب ذ تكررت ضن ءاذ إبلا لالا 0
 ياكل ودب ذ افناالو اًووقوم ذاكدإل كالا عينا غاششال نبت

 ووكر اك دب ذاب يطق ٍ
 الا كم حلل عجتولطما عيبا ذاههزشلا عرج ويبيض لع ١

 7 دذلار (ناركربعيبمبا زج اوتضوزشمار بنل ةافاذا يلزم رابعا

 رولا رثدزنلاواووبع ماكس ةفرابجا انشايناجويبلا
 دلزبسمااناودرلا توعد داذار ادا نسيت اليل دلل ١



 ةطماركم طز غيل مولف عال ادد عيجنال ككيالاتو عل.

 اهلا اهل مال عاما ايدل كامو الخيار ذل [نلنمو

 كش اوك الواو وكع الو فلا رزل بار ؤفوم يسن زار

 دكا هز مليزلا : هلو عشل ا هلريظن الو كمال اككمز
 يح دحاف رم كام غالازبلاعنجال هككم ةويمملا لخورل
 تح اناناينفل انه كرو عيشلاؤ هلريظنال تفواعما
 ميل اكاعر زكر ءلخدوله صم ا عوق ودبل مرتشما

 جيجا ئةتناوك منملو اع شيف يزف عسل ذاك[ هلال
 ايزملا نيمار سدي دج
 كظوالايّور ل اح جوذ نايل :ةلاوافزوا افطر دانا

 خائسو بيقيوالركبلا كالا دزملا عنتجل يملا ةككيال قامت

 دل اورج كيما مرول ةدلا لعوب أبيه كاتإ ايلا لطم ا

 'ادنبع لكم ؛الئاق هاري ضدا يتعب الورك راع
 ”افانالءاوونس الأ مدرب ال ةرملا ذ [رتيسجم ان نشل وتو مدول
 انجى هب ةارتتملا دال ترد غاروجسلا تيب مدرك ا ديوث ديد

 * الجفرة نبل دقثم بايع نا
 كاجو كرتشلا عا لَو َءاح| عاعملا- ةدخاة درا دباس

 اغاودرل اك كب زرتثملل دلد عامعتيال عابلارب ران ميا تولد

 الر ايل ل طسنو عسسل (نل درتتملاييزي ترلرول نال عال ادي انت

 هنن ضاا وباع بلادك لا
 كاكا ممل ارضا قاتل عابلا نعي ا هذتخع دود ذذإ

 . ١ 2مل الور ابهويد ابل ةذرند دؤوب /اربأو يلب اهني نونا
 بارا انك ذ ديالو مقالا مالو كلاما ةديلاف هةر زاك

 10111 اهي اخو نين تن تعدل لبا اجل ف ريش

 هنا هبا ذا وسرق ]نو هليخاءادس هن اركقبالبل
 حوا نيج ةئاجالادابااافرنجيادلو نس ءالذ جيا



 فيك (:ءايباغ: كولو لع: ددبكأ قي عق الق يحاص
 داو تمل عدس او ةناجال اكد ورب ايي قنا [اوفأشلاو
 زا وبابلا اك ذارانطلنال ررضلا زييئودالو عفرلا رولا ةحاجشمت
 للا ل ذو ف نري اتم أتت لا

 ةذنان[ضنلا كيبل يؤر .ةيكت لع اسر رسنالد اهل
 ا :موركدأم ناب ضصمغإو هالي مناك

 رشح امنلرعضنلاب نب مل نا :ناوعديؤنيا سان رس ماورللا
 كرن ثيحيرم هون مررط برجل عيدل مز) ف ةرشاوضمزلا امل
 ىلذر اطلب صرت متن ناو ريف اذاني زكا دخاب نأتشيا

 ىاآلو لأول لمطسقملا متنا ة:ئ افق > زل العا لع
 الور هلالق ةرداوممرتعلا ردعلا د اهرج لمة رخاذ ماكو |

 وو ثراولا ارينا دالرقعلا دا زرع طلار ابحت انه
 . جيانا كلم د 00 اهل اطكاذأذرارحلا جوملا
 يم اكاودلطمتمو وجور راك ناو جلابلا اور عز انينالو
 ريو |هللام نكي تدور ولو ثراولا ركب نك ف ءافرايخالا

 وجر اينلوطما ذاق ننام ماكر انجتكورقجهلادوحوم تاكد لالا
 ا الرزع رون ناك دينا ارث اره

 "ايلتس ارجل :مورأٍِلِرع:ول اءا ومتنو ربيعا
 1 دلو ةدارإو دينمو قلو داتسنالزتقيأ مذ ثرال اذ اشو
 اهنابا] ةيرلارايحاضي ثدي المذاب سري اهولار اجو

 هتنرولإ١ ةيورلا ل تاو تشمل! ةطاو يضلل
 ثدراولا تخلركوأ لت - نضرم هَل ناككاعرجاةلا
 ل الوقت يملا اهون (كلرطب د انوار تسا هل تنل ءارشأ
 الو رسام ماشا راو كأم هيج نتجت سدوم البلا
 رتل تبل مان ولا تورد جنا كيابطعند ايي تدن

 يا وج حت

 ا ياا ا يجلس يسم ب سو

 ل 0 2-

 و يو يوم يب ع ب حس مداح

 0 ندب ةسيج يحج

 هس ميج هب اسس يح

 0 ل يي ب

 ج7 2-22-

 ببيت بوس

 بِي يح نجم 2
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 - |هئار أي طشاذا ترواعل ارحا ما رعب أمم نايا

 الدارلملاو انغل ع جوشتواز اجلرعلاو ىرجاملاداف |

 : انادي الر ةولاص اكحا تايد ار ردود يع

 رطعتلاخل ابتشرف اعلارخنر السا تعض رج نفل اك

 تلف وكف نعل اصيش عا براند مهيب نم ازياعلي ادن
 وان حاصقت بيانلاوليصال ارم جرجت ةراحاذ ةدانغا

 ه الينا جخ ا وارعمأ طيب رع حارنال رة ةدرجول فدا |

 كلوب ش ويلان سيب اهلازلال اور ات ت اعلا حت مدعنإهجيزم |

 "جبرا رهتيال نو قدملا ومقتل ءدلبن (ىل ةال ىحا ةوقعانلا
 و انانملا اوم نفك حاككاو ام داك/عتج |اذاذ ْ

 طايتحالاو الوومهعتمال حتت درت الذو ا ةدص 6 خ6

 3” !اللجوي : ةراجال اد قوش بلعتوول بعسوفلااذا

 لالش اقعتاءابتيكسال ع اوصل ا

 صواتوبر العانس و الذال او ىقمل اعاد يرحمو عت

 فيا رطرس وبدر يطارد فاومقنبالالا حا

 ”دالز لوم مالر قولا عوير اك لكر اليو (مؤال

 اسمو رفا يدا اودر دعم هالو

 يو اوؤرقعلالوبو نيمو ذل عيدا وككرنادوعودانلا
 ْ ديلا درك فو غركازحألا ليدل اقهنلا ام ناك ءأو

 وتفعل نيبال صفي كاشملاثكاورترمو قب لك
 : قل سهو ابني كزاناورفاوا عينا خامس
 نك طدنصنلا ةالالوا: ثار صفويصز مير يل. :طاحاو

 كفن اهاذاخ توا ئيانإمدإةيتف تو انتبالرحاولاأ ا

 | ليلو القول دويل اذارولعهطياطسنلا نين أك
 0 هيعتر اخانيوىبرالا ود ارث تيصتلا وضد نجا فال

 ظ 0 اجةفعب:اذ امم دخاي بارع عربي يرتتطموي

 ١ اف 15سم لاوه دصضاةعبراتناكن او(

 وهل



 ناوجألار ايل تسمو ماش نمو هفاناورشن لوكوهد
 سعوا [كناوموفوالاو جئرالار ده زمانا حالم

 عبار تخبل انهجتيانككرزعلا
 تصعد اماذاا دنا جيانا ها ايدام حل كلا هذد قلا انهإع
 الجنا الود كار ايده شا ذاع غازتلالأ
 لل خرز حالو حلا روداشليازاتكتيلاانموعمراصأ

 جارنا جود ل حبر لاو ظيواو ىدرلاو ريع اهلا 2
 ا اعيحاب ىكيلذامرانباد صا نيد حاط جوت كا
 7 يكو طرغلاب ايخيقملا انه طوليا ظرتشيؤ جم

 4 ةدعذ للا, نييعنلار اجت روت رمال ططمل ارانحي زكر لاذ ْ
 روْلامرب الا هرحاو در احب ات عرزع دوز مم دول 5
 كور اصرحإضرف مايا للقب ايدل امْراِلعرع خولخرر قرتشا ْ
 اخاتقو ترلا هال اكو رمي وتجد ءع هدري نارا لل د رخل ا

 زول طل عمال  الاوعرجارضرفز ير زغف ارسلي تشل ركب يحل
 !”مرلعل هرم أهرحالا النزف اجر خا اخ هازيلا نيكي رت

 كونان عضو نارندحاو رف ناش اهمال تابتحا امل ظ
 هر ايخرخال ال اطب|:أ يب ]طيور زن يضم هولا جان هزم 1

 درس مزراب اهنطورشلا ازور طبربور ةدوضعم ١
 ضاماتح ورسم ىلجمملا كوكا ذاتكرتو وم اناكواجوكح

 ل اهرسا تالا دويل ايما لدا نانو ْ

 | ليلا فالك اطنحا ال امرأربوغلكوتملا نالحألا وب
 ا اهدا: انىند ولا درواروعالبرزجنور الطن

 ا انو ناك دو ءامزشف !

 ا دراج عمم عجب 0 4
 مخل ٌةمدلاهفدلللاهرايتخالبلدتتنخماطلم الكل ٠



 ا انما
 00 : 0 00 ا

 ليليا ةراجالاف ىضجإو 0-0-7 ْ

0 ْ 

 ها مايا فلفو مهيمضمما فشلا وتمت اثاري ماد |

 ا قا يول درا 2

 3 ار اينييدإ|طيبالعت ْ
 لطي تي فايس يفاقم ةجألا
 قاف سلمى اجرا يدناجب انصب رمل

 ١ اهلل داوم راكب هةزنزاجج] انو نمرول ج ونتج درلا
 دعن يلهب ملررعمت قوز ةربئلاكرذالا هلت دلو ايل
 ب ماتم د ها ||طبياو ريطم

 . [ى0ارعل
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 هلل ١ ةرم برك كلمارابنحا

 ءاغيتتفالغي ريولخ ترا وءاهصالا
 تاواؤطاف ارا اقاد اكد !زملاؤرز م دوكيت ضلال

 بك ضلال الخربالارذعو دارت زيجول رع يل ورز خد
 دياغلا نادك د قصلا إل طيز 3 لريال الو تاغلمح ١

 يس كاذاهاثراخلا غنسومملا ككل و مز يدلاملا لكاذ رءاسووص

 : اف قفا او كراخلا د ةراغلا عضوم مس اهاراوأس جارح

 2 طوؤداهاوامجاخال اهل اك ةاكوطابا ختي و ريل

 شاور طيمز يطل تير نبل /العتمتق ا اولانهوالخاد
 ْ كادلحيةمءابول نافؤنجانل ا [ار وام ذياذلا تتساف

 5 داوم كتل لاق نأ ليجاعل لطم ءاق ًءاشمر لشرب مل نضمن !

 كيلا رمل او لخب ماد ير كارل ةياشلا تناكف شل بد
 | ةرككتزل ل وتل اهات (ليط رج او ماج اعل اطلت خ اذا



 نم ءاكد طوذلابآلاتتيالر| لل نال يي عاطؤ نيملا خم
 اناشنلاذا دما ولحالاىوعر زاكي نم ل وتم نوكيش جر وعلا
 , قيلقدا بر ايدل تقشرلع (ةراصر امال نكبلي] وتل اذ ةرئاوطمف
 رق ةافلتخا !ذازعي ةد ايزل ازركرلل لوقلا ناكذ ةرملا زعم كتل

 .ةءايلاوركممل ل مل اء ناكدر حلا نال تقول ارحب عر لإ لاف

 فيرحالا ال نين ةولارصخإمير ملوصلاْهكَرَمْءافلتحااذازجن

 0 اريد امتار وايش

 ةقاوز للم شبا رو عسل

 ايل ولا سيرك دم تامئاو د ايفل الع جا طداسر
 الع ةاحو] شت هلا ةرلاجضملاداّدرلا نتبع

 العانس اكابر يب اد ككزكرجوبماق عج
 : قزم[ ضمصول ريق د ضأ كلا ذ الردع ينجس لع
 : :ر يكب بر احيكراتأ أةقينحبككد عيال ذازساغلا شل

 . ..|عابلإل ةهىشإوياب اعنا ةتخلازارنماهباورع
 دنس جايين و ريرغتل ا ىرخح ا ككاو عفخرل هغيملاو تربغ
 قر اودر ايىورتش 'نال اينطو عي اذاجع ءريملأحيؤتشفاعا
 0 ا

 هتكوتشاوعإ ؛ابلاعاو هرب ملال ؛سسو خش أن اع قرارا

 وي 0 هير واذ اكهرئو اناس ع س هانوج
 تف ريعبلا لاضرا ا عاب تاو عنا كور أمل هونبل اغيل |

 , تيت الر ايدل لاّمذ تشوق ع
 تعنذالر ال لاتذ كنس لكان اول نضو هرا لام

 1 دا ا احا ىذقف لعم هيج كيرا ملام |

 ْ يام خلد تري يولا عينا وسو رتتخنب وعلا“
 , دبر احوا مك انرثوارقحذ ةز دوا قيلاوحذ اربوا قرنق

 ا



 لبا 1يطيلع رس جذل اك رض اج ]لع
 0 م رجلا

 0 م 0
 ابآرهيطقلا زم ة اخذ (يريؤنل لا تضقا ضان أن دل

 م هلم رمل جوزتكا القرا ضخال اذا
 ُ بنا( لإنيرامنإ و نصولا 2 (ركر اصف ةريرقفاون لول ديل
 اذا لجو هاون اعيذ دع يو يزن كتان
 رام ةيؤرلأب و دمر (ينخل الودي ام هز تطيل

 | دزن(لخ لو لاما ذل رقااواقزكوف حضيالف
 يندم يشن وكب هناي د لولا حل خد املك وصال
 طيدلاءاذتن امافتنا زل يحبو وج جل زق وت
 هب لوقنال خيو ثلا نيكل ارتدي زم تالف اين اند
 انما مزل ٌةقرلا [خانمرل اب دقعل ا مناول لأ ح ءاهولات
 : الطأر علم اطياملا ىدؤاىفرمنلابتباثوعد مرن اين

 ' ةلفوطم عر ججأ طق زهد تيطرلاد امزعطلاو جا 37
 اد قلطمر ايخدرو ثيل حازم تتولى تكا

 !١ فوعر دم ةراجلاو اولا
 يجف ءاخوست هدرامل آد مد ايساينياكأإل

 .دوصتملاب ماما هع ربام تمر ويكيق منت فرال يم
 رولز لكل اكد اذاتو انمي ناذ داي عيبا لك اك

 ار اماذ ًالااضحإاو او ةؤررؤكو و جير وغأب ضوعلا انمالعو

 .فرلاد بايخ اكتتوو اذت :اهارنخ روك خيوار ام داددأ
 2ك زجل ان :عزوللاوز :وكو دحاوؤكلاملا
 امزوككوشل) لمنال ثمر وك ناؤشد ةباربلا محا صااقد
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 ةالرزبصلا جول دوما اغام لوقف انريدزقتا ذا ةراقتم ا

 ًةالقيترلا و جرجا زمءادر ا تحو ءاو ديلا احوغب

 ق زادوصمابز هو ةءارلا موو -سذالا ذ قحأويمجتلا

 "تلا اكو رم ادب لوالاو موقلا ير مطعم اوتو تاع
 كش ملا ةيلضي اميدمي ا ناو موك عز طخ لا "رانم عملو
 اكن اماّرقب قرعل طر امال السر توون شرعاطو :يؤدأ

 | لعدم هور: يضر 7 ًاروصتمزوكيامزطادؤ
 قلادة ديف اعزطمتي مود وق اتج

 يفسروا ورا
 ْ كو دواهنعب تيما رصصدرالاراجوجيلالا
 تلا ةدامومأثا يناهز وصفات احلا
 اكل اان نلاذتنتو أهتم نكره ز موب عرودناخدينفلاق

 2 يل د
 ه(لوذيول ةقيفصع رجلا ةبورر نوكمال (ناخ جابزل اك
 0[ دعم هس ا لا

 لكلا ةبوصالوسر د شيلا البكو ى+اضلا دال كونه
 يو ا 5
 اباد أعف تزن يرغبقيزع ايكو نكلوتب 2 ظ

 ص +3 نااعاو 0

 ناو شاتال طقسال انر ايفلبطغلخ هآرا انام |

 اينجل آر وزيمل ادصق طاقم كي الهرمخ انا ضل ادءكونلا

 ىفءدرب تا هأب مسد ة يق باج جيلاط الو و



 | «ةةوراكئارل ارتست نابول ناكبؤ عرتول نرعال د راقعلا

 : تادراهإ 25 سيوتل رحائار فنا الايك جاو طس وجو

 حاةرايالشل ةلخفم ار الئ ضال جر دل ابيحم هروح ا

 هدوم لانة رلادايخوم الانا ضال رص
 .: اب امهرتش اناث ضروب كادر دكا نقار امئافاراماش

 انباع الوحي ل ناو لا هرخءاراصربنتلا
 مةالقعل لس هان ئرلا نا ثمن رلاذاالاقار انيرعرتشا ال

 : 0 6قريقترف ورتشال اقذورريغتلاى افلخ ا ءاو بصري

 1 4 تيبلاوة شالو دبي ومجبابلل لوقل اهريمتي ل عبابلا | ّْ
 داحييغتل اوزم اطرقباشورلاوهو رقعلا ةوزاببس ٠

 نايل يرق ةرل تناعا ذا اذهرحاطل ابن زط]وملاو

 را هاش لكار ناب ترعل ناو ةرقل كل لفمؤروتبال

 نإ نإ لونا فربغتتمل (ينابابكام عزو مر رتتل
 اوقع قرش ةقرلا اهدا ءايه كريب افلا
 ترث ةرغورش ديوب فا ارا ديالك

 ل اعراس ور نهاتوث جاتو
 قيام «ةمفد 5كم جرخ ررزعل راما وعي 'ء

 ساقرمارت ناعنمب ير اضل الما إرم طل اهون: ْ

 ةلثملا عضو مورس (م (نزغا لذي ارانبج اما |
 ٍبونلاداعاد اكن رمز احامل ملا[ قامو مال

 [ . :جيح < كايا غشا زاير ل يع

 0 ظ
 ردع لحد ال بورلار ايخل توج دا جو وصل اًيبعت |

 ّ 51 ائابخو الطبو قزورتلاوزءالعواو طذلا انكم وقس
0 ْ 

 0| مف ةدرمو اس : م



 ذل

 نم ؛الفاعز لولا تاخرت انآ ورلاسالعب انوهو
 هلا مما ريئالشبا
 ة0ةله سيرسل ملال درر رطم ايم
 دع غلكرع مدارطإو اهنا ديد اقلاع درت

 "لك هحل هاضر هابط نعالو عيبارنعقرتشلإ لو عئابلا ْ
 اغلا خلع اتقي ميلا قلطمدلا درو لأ
 ناصتن لخبأو ركل ريعال دوضوب ال امر هزل ررعضتن الكل

 لام دوصقم م كاذ لارا زمقرش ارب يالذاسوالا نال ْ
 ١. 20 يدل لوهأو صورو د امإا ولون قالا قابس
 كدحيو اذا انتا زمام انتم ء او ريككا رسل هاد باكت
 0 و مما

 5 هير كيةاجارع اع لبلاد واس: هلبلا

 تا 3

 قيتشتإو داعورتصلاؤ عبابلايارصحزع اكو تصلايعاأيأ
 ىتاننطابلاذ انف نال عيإبل اعددرب حلو ابيع هوك لو
 ىف ءاهشلا ا[ عاطقن ا كودو غامر لإ عا ل قل اقيرعم | 77

 لانا. غلا قروب بولت 1
 ١ ةتلازكاةمراوتلاو نزلا طمالاكإر قش اغل ايكو ضاأ

 هكدا يعاناؤعب ةدرالا لاب قلاعتمرنلا مي
 لاتاذم وكلا ثيم ءاوال تي نانا م اخي شاغتسيا|

 ةرلو رغااصغتلمو هلررل امارك كولي أخا دانالاملسأ ٠
 امك لاكىرفكلاو ةعر ذل ]م مىبعاشسا خال لة داعأتإلا

 اراك ومميز نمم علمي الو حصص نعني لاوبط؛
 .. © لدجربال لص حروق رعاك اح هارتتشاول و ةبنيول ]تعش

 |” اطالورل اد طباصقنب نضمن ال ميقلا قامتةلطمل ا اوز



 مم هلخا انالوقي عب اللد ادع غابات رشم جحر الذ 1

 0 |أؤمارل
 : هت ارعزجا ع ثرحول مدفلل لا ررظ امرعيرا

 ا 00 ا

 لسا ع

 7 واتت ا يويرو عسانا رك و وراحلا
 0 ىث اييويعنمانرسر مل واهارثم دم اكو هاش بت

 1 قلن ارنا بسمو ةوهس ارلشو اتينا تناك ار اه
 ظ ٍ ١ جابلا كر ال ااه دربال عيرنلاب تر كح ًايحاهدجفلا

 1 0 رش اي ات
 ٠١ ةفطاوما ءالاهر ذي[ دخان كم دول خيصول :اذايقانلا
 00 ”لاتلوا معن داوم زو ةزيصلاو ةرحلاك ةدايذ

 ظ ؛ايالدرلا تنور دلل عجبوا جود عيابلاوا ةنحإبال
 قام طهو عمل يرتشملا][م الخال بسمو هزخا أنا

 ةيقرنملا بج عدت دولا: ابر اهلاو جمل اوعبضلا |
 ع ضنا هوما عال
 ناكرتشكاوانعانول اكاونرلا لوط ؤيشلاو تررؤرلا
  ىاًايلق هفنعاو ملا 2 ايوِلعْوَرَ 2000 ايلا
 انا يصر اذ اقرتنتو هدو انج بعطر لب



 امنت ناك ذرلا تالف َديمرلارم ةيبلاذ ماوصل هني
 3 د عيا :ةهلوح عياطاح يباب فغالبا
 «تدرلا عانساو ءىتنب كلملاةلف فوم او امآو سلاح ناك ظ
 زان مابتلاذ ةانعالاؤ اساو عرج عنمالف_لتال تير ظ

 اتتلاكرانعف لتس درلا عام مالوم شالو ديو اتصقننلاب
 علاذ اع اماقاك الكيل امنا اتعالا ءال عي يلا نو
 : نكس مما ويغيلا حا داملالكم عطاق مان ةطابخلبإت
 ا فلا علف كوسم كياباراضحفرت للك او

 | / عتود لا مازن اناّعالا (انلق أنآو
 و ةردإ ميورذيد وشلل نىتولا ميال ليشرلا ”افانم
 تكلا انا ويد وتلا ءالولا تيئازه دزدورؤتم
 | ل (تءال اك هللا عصا دأقم
 غيرو ادا ورانا اها دلت ادت ما
 | وميرلارزوتزت للملا |هلام ماتا لزم اقروكبأ 0
 ضمن تذ (ككو نقيتح شل اب دافنسا كلل«
 ا نرد رازصدن اذ رخال الليل

 اكد أد ككلل د ايزا'بال عجرب'ء ا رع جي ل ديبطلم ويسحب
 ضرما ءاوصحا امم داتا كنف د انكاذ امان
 افاكأر ادعو عاما لادا ماب هدر اون تاعيارجناو 3
 نليوجرلام ل عيرتنا اى هت السجع لطم عسل ! قبب ( نا

 هزم ءركيد | ةططوصر مال ابدح مادام نيرا اراض ذل رع
 ياك هع دامو انقل ازامأو عدامال اوزل هدد عب اداخ

 اك جر الورتشلا رم ومس لعب غاعاذا درلا عانت | ا
 اي عوصر | لوزن كو زعمت اكسم ءاك انعم: اها ذ |:ب
 قلعإاب ثيزعمد ال درلا عنتم | ناو داك ولمال :اًمضقنل



 0 تضج اخف | لا كاس ءانتنالو جير مل صمام سدو || ا

 قليب ايوب هر اوني م كرلح درو برسم ش

 0 اردانآو طب يل ملزم شاع ول ذا 1
 لوا ضوعياككإ ن :ملاكراصد كلاي سعد اتئاط وقس
 جر اقزخو وجو ارتعو جال نالت خر آلاو ١مالإك
 5 / مني الذرلجال رشوش | مذ د (ةمياسعيسملا و عضم ل

 ور 0 طوس
 00 ظ

 |١ عدد فشلا عاهفادس عازمي هاياع يبا وذ
 0 انومب راد نزول ظ مام اغلقالا+ «ةافانوا كرر ضتس جنا هيب
 ناو انور اتش ذاجرك اعيان علان

0 5 
 هلاقازالويابرلعدرب اون ىكب الفعل ابهر نق ايرع دل
 0 ل ةدؤوكتسوا :ينزركي ءااماو
 مالو الا عب اد هرفل تان عا بما ايزي
 ملا انتي كين م(يق ىلكا لعالم اي دره او ضف إذ

 0000 :ر اهريم اقل «هقب اهتز كمر اص
 لطب الزهت ظطفاك عابعيب اب اهلا حارفأو انيشبيرخشما
 ...| للركب ناهر ىاثل اجا جاور ابوي ال الععرهلا تح
 :دحعببوفو:لاةانابعب اب لطدرلا ربو لكما موت

 ىرتشملا دي هذا انهامزلاثيؤلحيبلاو فلاقنانحؤ



 كاوسيزين رف: فر لف هةراذا اماْضِلادعن لوال زجالاغلا
 ليمالا سؤ زمشلا]قيبدلابهرلا اوريو افق زل
 5 ”در افا متطشلا ًايخعوا ةيؤرلار ايعدرل اراصؤز وحل

 مسافة ألا ضال اكرم ترك يعين[ و
 هع داو متت طر ىملاوب عيابلا

 لاه لو تلات يملا ع

 يلوم نهرين ماس مشين اعلا
 حالا دطأراو يلب عورانإو نكسه .اورين
 10و و ضاشبإ نكي ل ن|رعلأ 220-

 لاخئ وياي ازا المبارهض د هدوم باعد :

 ياام الة داوون ماا معيابلاب 98
 تعفدخكيلا مانلاو ةجباز كس منار مرش و وسارع در

 لاسم افط ذاع كلتش ذا انكه تزيل 1 ةرابغلا

 ,رغاكارقو دهن هزت اهتبوا ناسا قالا

 2ةئربر قتلا ذذلاو فل ل يقم نقلو اوغاحاس ابرجبتت
 2لالدرلا حيرتي نوكبالورقلا عود اعع تشع ٠

 تمام دا زهد زنك ايزنو ويب امنجيتح

 ل كتر تايازمعي موب اطل ذَويدحَ داثكا ضنك
 ليخكر اياز تكو نتناركم ابر عقلي :

 لو اب فن نال زوو كرش ويقع

 از وي 3[ ويت دز عيش نتج فتنم نك
 00 ةربع دان ل العجب ياَعيلحح داو نبأ ةلكداف

 ىلا ءالذز تغدو ا رتعرب اعدم بيرو جاب انك
 تايب ؤيولا مايق ريدري ذوب اذا زا ازيك ع بابل لوو غاك أ لامن“ ف

 0 يا ريا :

 هع ةوكريول العدا عز رخل الدلالي اول العم ٠
 0 رولا ردد دع ا عسيلملا "|:



 بسبب

 0 سو 0 3

 رمجسسسسسا  ابساجسسسس جسسسسس ويس سوووبب

 الع كلزيباظن اكرتذ ةالمتكرهم ابو ردايصل تابالد | ٠

 5 د يل عامان رلاماق ْ

 فئفام هج فالكسالاناهيس يم اريت عري جياحلا الإ
 ةويور[لعررلاقحل ا بوا طق خباآمساب ميلك !انيو
 هزه زا طق زعرب امس[ ولا اره ايد لسرولو أ نغ
 ردد زل اكوو نورخاثملا لاق لانكا ايو قو ماد ةزابعلا 1

 ةكوهدرتؤلع دزم دو يرلع نها باكر نكو معانإ جيجا ١

 بالو درلإ موه رت لاق عيبه ثدحيبقريعلا ظ

 فانتيف يلون شرعت موي ذالو تحلق ناكل هقاترتل
 مسيجلا داق يشل :لاهيهونيللاطاكرحا ايضاش رسوما ٠

 هبال ع عدأاا اع تئيبإ اذاني حاوت ناعم
 ةرهكونرلا ا رسميا بلاوي لعام اقنع
 . | ماما[ لوجوعاوم] حاد نيم اركف تريلا «يلعشر بس وح

 هالامزرمياد مخمل وج الا دادجبلا ادلع |
 كشلرمل ايناثزاديأع

 لعدرلأه دارا ذاق لكن ابدا تش ورك : افريعدرلا

 : هيدان اوقرش مزود اكيايبا عمي انطبكيمل انمم عيابلأ |
 عرلا اربط عروب مذ ءأو درتالؤولخ اك /| عدرا حاام

 لسع زنم ني امرانيا: لكك تبا تاكأ
 ةلطالج انك عول بل رع م */ سوت الضلال نابالاءال داجرلا

 فاي قلاش زا لورا ذركطط وكي روس الا '

 كرتشأو عاجلاواهتلحلا قلنا وروما ايش ل
 .هبعيش اضدأدكو ادع كري وي عيبا, رك الطمي قلاع
 تجاقوتخلا اق ورخآد اني كيوب عاب اقف أب د
 الو درلاربرزت اعز منغ ىزكز حمد ابنا وعد ةاذ
 نضل الا اقف يروه ىرتشم عاب قه تحاوا نمباقتو ذاذ
 يفر رض از ةرتكاش اعرحا الإ -رزمنقام ىريشملا اقو

 9712992 دور كعوم عبر »وع جوجو 1جج

 1 د لوز كارب اةيافسؤلو اسيل هلم



 خالو ازد ىرل اد اعولادرن رح ربع: زاغ اك /ءاعذ :

 وعم اذا الا ورلا عضال اضقنل انتو ثداجييعام |

 و وصب نسى ش ا صعلا ءاكوصماثلا لوؤل ا وزعيم
 اهضشولو اهدر وااهرخا ابيع ءاددجو و اعحيرتسك

 اهيفالوجاضتلا لن هرصتلاب:قفصلا اناا مسيعطا از

 نولي انوكر مسارب و روكي و هانا نصح هير وكلا ال
 انوا ليو زوصالا كو رزت اك: ذاج ومو ءاتني ضخم عيب
 ياو اذوايككلا غال هزشاوارطك درا بتيطعبد جو و
 ؟اورحاو فاما ذاازهلقرحاو نكت اكرحو شرج

 ددارطشلارعيرجبل :ودولاو كل امعاوا ضعوا

 2 دربال ف ضنتل له جام اذا اًمأو زكا الق اعلا ءاضرب
 بيعيفصيعنشلا“ الر يجد وتذ 12و ماقتل الق فصلا ٍقزنل 1

 نبك يماوعي مل وي راجكربد تانفساربطو كاتو ع اكرثو
 تهدد ايا ديو ةورشبابس 753

 لكدالالوا جلول ارصقن ابينوا|ركبت ناك اوما قلم

 ٍقاننماللا زورا ذاخ قي اكعانسالاخالاهزخاب

 كتل داز مد درتا ببرج ميلاد لد ةليصلا تت ال
 اخي 1 عم سيعيد تركي
 ١ كامب ع نمل ادومل درل ازباحيإ اا داو درل |نهنام هبنصولا
 20/6 لرعرضتمونوماقئاسباهلا سس ظوداملا
 3 لل ا

 اقطوتما عطافجت ايلا باير اجر 2 ةير أح كرتشم(ذا
 .ىلاو هللا هدزعتشا |جوم اهل الامال عقم ةنر أخل
 ا لا

 اع لا القل رتب كيش بما
 صالة ايورتشملا . ل كوأملا ءاكد تبعد اكتر

 . | .ماقءال ةغصلا م امدشال ق اه اق طيعتملاوضي الدقن



 42 5 انهن كركر: جضب علق
 . 0 كرا عجارلالعضق ا 'واامأ لرعيذعاروضودززماهزخأ

 ابافائسق هالرفاوةشلادرتيسو أبل لامن
 000 ل
 عملاة|وارماس اه اع

 يو( اززمزلكن ال ءانور هّيجلحُو هوك د2
 ب اكورل اس6 ل ءاضريزوكيالو اي جرل هيكم

 الوات قاتل )انّمور ضان اما نااار

 0 و
 كلاب انور اعطقوانير ءاك ةيدروغلا ٍ

 دحاو نبع ءاقملر د عباس 0
 7 مدولو قرسرداررخ عرتثإ نجل لوتقح او عوطنملا كا
 لف هردالل اقتو لتر ئانود درب نار قوتشي عطل
 رثاؤا :هالفل ارز هراعو ثر اسراعو (قراستمق كيزاد تي

 تامه ا زنبويو جاببد , 4 نجيوو بسكر ةضحا ديو أ

 حافل ب ين ودوجمم اغا ((مرفعملالزنمو هرنع
 8 نعل ضنيف يلام اء انالوهو اتتلأو

 جبلي محتجلايس الوورد |رزوتل أكمل
 ص نياياراإ افادوجرل اذ نيالا و

 يجمل عنبا قاتم ع اد هوتاعسالد

 را تي حد 2 0

 ةلصرملع ءانومجال م ىاداتذوع أصرودع ويعلو 2

 :رارترنهج[يلقلا ومنو ال عيب ال يق وسحت ارم ل الأ

 ةةلارإزت تالا اتجاة يبل ناذلو حل كلذ
 يد ةمشوم لافرت ا 1 ةاذن مرو ريت ماد
 دقملم اقدر تملا احتوت ء يعل ءارب إلا ازه كا



 رولا ندا لاو تسود طويلا
 رم تؤلم بج الذ هزت همواس نار رعلا لمسم] ةردن لال
 ”اممواسملا نيش ةؤ شن ضويبن ت ادار امالغر كلب

 الوب ءاك بيع مريندحوك تم وزان |ةيبرلو ةيبخالذ

 قيظلورتلا عر اجي اليل مرد نب سن دارا درا اوال

 منيل و 1| ريغ و وهال ذاك سِئِض نعنع الل
 ونال امياعلاةطاحال درباوا لق شالو دبوعال ناقة لسملاعا
 60 ةرئاراعبصا مرجوعةرشإرن عي[ نمل لايام كرش

 .. كاد ريتك هدو لرد سمعو ةوعيتل لون رافال طمينكب سقس :ة
 ”وقاحأ ل عابو دارت شاذ خم مرتشأ نا ازه رض انربخا
 يامون الرقم لؤال جبال ارم  ةريعّرجأ؟ ادب 0 3الاجن|يكار ارها :مقبلع مدربا اقب[ى آثم كرتشماكأ
 فيل :يع) راق !لوالاوي|بلاراقارنع درت اوانلا
 !اددوجسو واررمل رم لاوبابل ا 9090ولا
 رع جيابتاركاؤ اصول نسوهو امال ارلو ؤارتد وا

 ميدتلاو قتعل ايىرتشلا عواصف داشالا تلا |
 | «لطبماز الد ماع ,تييعلابعجرتدركو مدر اليتسالاو
 ولتحتوزولو هرانذاوا طاش أب هريغملا لكم عاملا عوج

 'كيتنل اب عجربال زخاو خالف ,قرصو الذ كلم وبنو معاملات :

 را عاريا عم الل علللرحو نادر رق افلا مكساج ان
 اعلاه نان اهفينيملة زر نكئرول خر يغتمألا
 مآنالأو لح د نال ببع عم َُق “ رحو وزيت اعلاف
 ملفجيلو صخشمني مامالا] امهنتفشياليفالإ اما
 لق تحا د اف هراذاو لوك دامو لوكتلا وطفل ةرئاذاال
 نا ىا لجل عجز سهل اهرمذنلاو بلآ زفلا عقرب و هاسد هييعلأ
 او (نم طوعا دكئنول اوبرا هيب أ ماك ا لالا عيزجتلا ام

 هأ
< 



 تح ب و قايساك ظ

 ”ةنلالك انت تبني ولا ةب احا فص ادركت عسي نيالا
 اعف غافخال ادع باب تبثيأذا مونتلاو ةايامضعنو ا ٌ

 مم علا ال نم عيبا كاز عند ار

 ه كوثولإو لطابلا دوغ اكناك ؟بي الرسن
 0 الاهل طايناو بات رعت عوقو 0

 ةهفشو يطباردع كر ةشرول تح جودك ل زيالو انصو و
 ..كينيالوانصو لالصا م امرسانلاوؤتعنل

 دعو دءاو مق ا زعاررع كروي تس خوش اصنا
 ونيس[ اديب مفصو و | صان معان امؤووث لاذ

 داصاب صيام هوركناوريؤلاّ حول متل مانرشيالذ
 اذاولءاَدارنعوسل اك :هرواج كا صو ذ
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 0 وومعملا عيسولمضمازمبا ملم

 :ةرطنلا ابوه تلم عج جتالع ادام |
 اسم الح ناجالاو زكي 2! انها

 * جس اخ

 طال قضم وزلاسكب جاتو نطابل رسول
لا دا ةيتبةما عيب يللي حويو ءادبلا

 1 رثرض

 1 0 يو

 كنار مدرس عير ينك اازكو هيب
 لة

 ليا دننلا هج عضال بدرس انااا ظ

 ا
 : 0 بس 3



 ميملا بع ع يا
 ظ ةفيفب ملا هنا ذ الخبث دين اليلامتامفرتعلا ارو

 | شدارتجالال كمال |رلعصوصنم يرن ةاهلا نتج يبل

 . ولام ايبا لعرطح لالا كانك
 لي ها كرامي

 انج شحات قرح رغب لتر
 ١ 0 يد الطيرمزإ وويل غم هلم يطول

 بل[ذ اولخ د مزالالل ذورلم رووضملاك هينا ملا 1

 نمةحتلاعتل طموج و لش ولج منوكل |
 م اخرا لدم اكرئاج قب هتمكل عيباو 1 ْش

 تساطأ.نله ءانا تسلا عبالي هس جيلاق
 27 وطن واعي ام و« امج فاو
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 وقتل تمزف نا ونش اونو بل اكواب
 ” عيا ءافيباهرمامكرزيا اراب يطب اناودلام

 -لصال او رغل 5 الخ مروجو امسي وقول هيللاؤلصالا
 4 اح وليامادمزلا| 00 ان 0
 مهي الف تزل ا ثذيال هللذ دجوب زان ام لمت

 جسلل ارمهرعب تاو هو او مورمحلا كلا قش
 لك تائماكي هالو. بعلم ءأو 1
 قوت فتحت ام تتيمق ان بكد ورملا مد نوصي
 : العش رتس أو ديكرلأو ضل ا وعسالمن اه او فرخاكر وكيل +

 ْ ذاعح مل ل[ نو ليغ روككالص اوبل خا عرب ا
 اروشلاوشر ا ؤريرمحو سلا | '



 دقعلا]- لرجل بو اهرغرا يسال (مالطبو ضبا لع
 «اكز اد يد اعلا 4مل اق نيخاو نيعب )ا متصووآرف
 لقا انرقلا ثم كقلاو اهقصوو رذلو بالا زب فت دراجإ 0

 ياقلب اهتي مرره اكد اهزايا ثم يرشابلا ىافتيام

 ملول ولت عارم الكر دالارعل هز :احالاواع قوتي الو زوكال

 داعي كيرذ ىكرلإعنرتن هب اذا دافي عبو رقملا لاح

 دكر دتيضوجد) داو ملوث معب اين القمي ف
 0 نا
 الكا لمد هديا ن اؤطاملا ديل السيو[ لبو ناسا
 ٌاكرسافلاو ا 1 مالورت ل اولم

 ا ل

 فت اوهف را مذابزمبملا درجت للعم (ذارتعلا

 ورع ل ايسرالا خو جد كنق

 ”ةتيرهر ناذ اعف ع ذا لوقيف كارما ءلحد لشلا
 ضنا هزنعل [يف ثهرذ سدر | دا ماركك اعرتبتسا

 0 ةنانمل اذ انكيوتفايل وفم ارفع
 أف لئلا عيد دل اب ذعشرط 0
 يلا هلاخ ريل أرعرذ د 0 دوامي و

 جيدبلا واهم زال زم ريل اك تدع دعي بالسا

 ردصقن اذا ضولا تشو ان لبو خس نيش
 ١ ار ةعمزطلبكو قبض زل صولا ز ازعاج دخلي وعدك لكم
 تيجو ةررشلا ترسم نحؤالروولا للتو
 ءارلإاخرا كابرجعلاب نطل عاب زا انكر لالىملا تمد
 ىسو نضب أ قمزوتك, ل از وولا «زشريتعب دارجولا ذ



 بد ]طن اكان اكول اكولورعمديدو ئمدحاوراهطامض| ظ
 ةراضفم اى أو لاو ديصوا راه ءالام بلدا رصنرل *
 /ق سدح أو لمار وردم ال لرجال مدحت

 فلس 20 روم ال ع7

 دلك ةشال خا ةضاقربط ل سال
 اقري تلاد ورتريع د ا

 و ءاره ا ؤرمطيريطلا اكاد علبز كازا قامت
 تدار ط اذ لمريطي رسموا و ل م اك(ذ ااًمأو عسر
 اجا يهل عكسأو اهو رعياعاذا مالو ميال اجيل| محب

 جتا عيب لمح قل نزعل ورز ناار ورمل امالي ٠
 دال هم قش دولا هدد سانا يداك

 لاكمي الأم كابرون اح ًاياحسولا دما > زمان نيك
 كارت لزغعرانركرك ل فحبور تملا اق ضسيصيالرزعلا»
 70 ب نافارا -قلخاءلاضال ورش
 مخ عيلاو ارس | اطرصيدوجياذ بيجوللاالخاع
 لول واخ ائتنا 'هركل اتحلارزعلا ةرصؤ تل عت ضع
 نحو دعاوب معوبلا غال جدل ظِوَحاوصَو رزلا ترصق
 *ثا عار زوا ئقس ةاعزج عاباذا بون عار طا

 حتت كك زوجا عيب) اذىلاركاإل عر إنو نع
 ا 0

 تلاومي الام ئالخ دز انما قوتي د رجلا تيك
 / واجيب وبارك عاردو ضف زن /ام يك
 قل مو رررطلا انني :!لاقيام خر و زينلا انيبد عنأما
 و لا هولا وجبن عزل نكد ولو رستم وكب الغ
 عض اراض عرج ملقو ا عارزلا عيابلاوطقولو اسيا لارج“
 ميدو ررغتل الشر ملا لاوزل اسي عيبا داعدرتشملا
 وسو دم ازخأو لوي ال ةرعكرشلا برن ءاملا ريا مزيد



 - هقفنم ا ءانل ارجل يخملا لءالثاب هلموتنملا:اذلازلا |
 ءرانملاو تلك او وبرلا وي شلو عيل اص خليك ثم زورا

 .تالعلا هواي: لج افلو تاك عويبامت انزيم ءاتلاو
 يكشملا عضوا عيابكابلا ا دسنوا قرتذملا أرسم ذاذ وسمع
 نحال ذلاذكاو ةزبانكاؤاذلاو جاك ل والذ مال ةاضحاي لع
 | "ةسطرملا دلالي لاخلا اهيل نيالوالا تم عون اوررخد
 ” فلس ارك ابا زمر الؤوئاموبورهفلا لها عش
 . بدور عاب زولك مع مرو اذوب ادف اما راح

 - عون ) ولم ريصيالو دعرعادلا رق جطقنيالز مراالالع أ ١
 ءانانلذلاو هريس انلا معز اق زارحال ارجود لام ّح انالألصا
 ةرريعلاك)(تدلعاهر ور ولف تر احا (ةث اماو رانكاد ذل او

 |” 'ىوبللاو غصكار زل الو نايعالا خود عفانملا ةراحال الخ
 «يكشل رولات اخال بلاى بعل جال ءرظلاو غابضلأر [ىتس 00 117ذ1ذزذز ذا

 وا اطاطسسْعِرل ومر الا ماو ضومرجأ ما ينال
 افتار اص يو ةرايحإ اروع نزل ةرافح العجل
 ديب كاف ضو دان ذازكجروصتم سحيق ابا
 ةلاذركز ااداريخر ذعر يح ايكو او رزقي سا
 ' راو دع امان لت اكناو أ رس عضو بح
 | ة/عاضتنالاو ببانزل اكميبزوجالف 1

 هوجو عوز اهل اىلاعتر وبنو يؤ سلاهد
 رولا عت هيبكا يأن اذوذلا نال نيا (يعمز ويارا
 .٠ | هزكادو دوو اذازك يلا هزل اك وتحت اماذا
 | ةفدقرلا طومزريو'و جو ارزحن وجبال روبن اتصال
 ' رضشو ماوبلا تي ورما ذا الومزعب ارد لف ةرضيسرخ
 ةقرلا تاو [رطسد و تاعزولإ وزو ( نول هيجلك م. عقتنيال
 !وادلا غالور بعاد د جل اكر اصو )| ملا ضرب اركو م جفت



 د 0 رت ا

 لالالا ذاك يرو عش ملواضإلاةروضلاف أ ٠
 . 2م كرتزمال امر تكاز ورقم الو رعيد زعم عدلا وزل
 (هتللوجف (ةياروكب وهو اقلطم تدرس عوركا غال ةررع
 نالفرلعوه ا اقرلف ىركشلا حو ]رع نبك ثرق
 دعبول و دف أع ملا ق حولت ايل نال: بول قش عف
 تناك ة حوران لو مؤ ور قولا هتيال قابالا'ناع
 كالتي الا جولس مريم اذجا عيتجوببو ى دال هجن التم

 : دقعلاد ار ازوحيدا دم لا نيل ومرورا هيدا روعي
 . مصاصتخلا قولا خ اررفن نا ه رانك ارضع
 كاجرش د اعو 2 نبدا ةويحال رطل عو رضي كا ةولا

 مجال عذاب ةاهي ساخن يف وا
 كر زال قلعت زوجي اهو غو تاياومخ لالا
 فك كن اذ قر عرزلا وكول + عاطتش ار اح وو زولك
 و ضارو ملا, قايل هالإلاذوانخالاو لاهنلا رحاب نرجاتحي
 رق دس للا دانا عفو ولو صال حابس هدوحيول يش
 الهرري د اتا (قلطا هز رسم يك
 لإ هسا ءلاحؤ الفدا لف ةركرضلل ٌىولطالا ما

 الذل نس عركم جم دالا النانو اهوبأعت عررنأ |
 معز وحبا اياك ارسم ناهم مبارح 7 عيتلوكم نانو
 مدس عا جقرل الش رسما رلحو ركذ امم عافتنالانوجعإال

 ل“ رم عود مرا كوجو تاهاب ةتيملا م اوعشتال معوق
 م (ربصخو ةتيز يعل دل ايروعم ال ةرعن م مستو أي
 ااطزوكا م هفتنبو عابيا رم لك ءافأأ ءاهرو و ايوومض

 اارطلا بتك ةررأ ار ويا ولحد دعل :زل شط صاب

 رج أ ئئرد ال لوال ا طرشلا ال فلا كرو طشوواحالطر ١



ق -عتوو شل رصو اذ اخ بابل (طال خرم ١
 ضا

 قدر ارسم أضم غال كلذ فتق نالاو
 لما آلإلق او فزكا زم حيك وكي خوي لسدازك اذ اذ
 ١ رونق زل قافظحر تمل نترتم: النوي جالطر مهرؤءا
 جب ايما انف دل اطورا ةرشمئ بيو نزوفئزغكا دم ن النمس
 تةاتخإ «زهذال تتلق اطر ,تقضدانؤؤ قل
 اك ظيلكادارقم هوا ضورتم ا قزل أ نينهتفا ذره ءااما
 "املاك انيمصرمب انلا لوف لوصل اورمد اق ىتشملاذل والا
 ىف ىرلتخا روحك ود نانل زاك ءاو عدوم اك ااوا

 , جركل لوفلاو داركم اليتم لتي نوك زمبلا
 / اراجرتك/ةروص] والا“ كا نايا زنا يعاب لير وارجع يبو لذ لجون أ هنأت نيم

 كت اسكن ادلا زم اررعأن من مون كو [دلاحل
 لكلا زون تازاهر الا ويلا ول تن
 اصانهو داوس رو عي ابك عبار وشل اق
 رانا ارمادا ةدإنلا وارّوالا ير عاولاك

 أكرضفل الزوم اب عابا نام الح وعال وهو ء| يسمح
 ةلوالا رولا طاومو لاضا ذاامد دعما غار
 ش لارمعبورخاو ابحاث ء#جب ةيراجك تش اةلوص دن
 مريلا:ربا عرفا اطعب مسيء ارب الذان ماهرتشت لأ وصد ابكازع اهارغشا دل اف دساخ يما خروالا لارتفاع
 ردسوهد عامل خان ىرخالل ابرتشم وكن نم مرتد
 تعال الاهل اوبش (رتح اص ةزوملا ازهر
 ررفكاد اسعا م اك هيل! توز مف تبتعاولذ دل | هر شف
 وأ زهوو لوط) سلبوا د حتت قبولا حسم د ةرسمرغ شد
 يطور رتنن ابي لا 3 نالذو اثنا ظف لوالاامارحيول ا
 ايراوس نيعزو هيي تعودي اكو عل داما با



 قزطلالا قبلت قطكا رن اخراناتلا وري هو عيب مصمَق |
 (كنالاءللم برص ان يب طو هذان ريغتكسيلاٍةزيو رتعالل
 ائفدامآةزكفربغ موي اةرضتال اك نالازكم يما فخ نطلاذ
 دمع عسل او خال ري جارخ آلان ايتيزملاو ىف ارعاو اكرمك

 درام اماغتشدامرَو كر ريالذا رج زالة هيو هاا ] سم

 بابو رهو باور ةةرحور اجاب تالا اهترورلن حرت
 ةعطل مح سرابذررلاناونئاوصو روجيلتارإزلادواياو لاذ
 أذل اهتديبر حبو زيكو زويل هازال قوتنا يبو
 كاظم وءاناةي شا اللب عاضايحا هو ةاو دارس و أ

 لكنا اءارتبهوز بلا وحبس لال راجين انخاور ْ
 7 | فري( نيام ا

 كى (صنلإ ف ئالغتز اح أف زعاذافإجالا"ل امض وبلا وصخ
 ا مويوحستجو ةيوطعم مأياراب د رم نا مم وهم لع اترعن
 عرلاوطق نيرو اهلنا وقتو جاف م وردد خامل
 طق ًاواجزكو ا تاوزل | هارتن ما ملعلا عظي كلحوى ايرلاو
 مدس ينال جيل اذ او فوصل ا وو ذملا عرش مظفر از ةيسعلا عطش
 1 مولا نمل نال تاقو الا رهالإر يكاد قرح اسو

 "يم ارم بولا لخاؤرمر ووو لاك
 ننال اوزل قرح ه]جالا سقس, : عيبا عقال عيل
 اذهذالوصت (ةو الا رهولازغلا سا لاندطعم عابرلو ءبرتتزخ
 دويل لذطع اشو -رىتم نوي رل مل ايجليو ىرل ال يلا
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 احاع جرحا عن ةدرتملي با ونس عيبا الو ىا
 رنا نرروسلا بف انا ايمدازروكي ان قتلا عار 2
 ضوعلا عطيلا لخرتك رملاو ع أنني -لب انمار صفاذا امال

 ا ا
 , الوطاوبرتار ماش رّعاكو ىبر بوكو نيوعلا عدرل اح
 انطيخو 0 باعدت وكلما

 : هجن وم 2 ا
 )1 20 لل راسم باقات رد مموبد والا

 ل ع يا ]ا
 ًاناهملا) جئاوتو بوما زازكمننلا
 : رعب عيب أى أ مرام دود هيا

 اي و عبابلل عفنرو ورمل نقيا طش
 هلئاكبو | هرويوا ماركس ف طرتشي ءازاح مايا ةنلث ع اكاذا

 لاا اكسر غتماو ا خافربع لا جلو اه رلوتسال

 دارج ضل ءاذ وتب وبو عيبا عمرو رقع ليتشيال و

 قرع ادضؤوملا سرر خده نمجوب دربال واقل

 اه

 .| ةلدوجإلا 5 دج حس
 ةيوج كوش اير ايكو الفون )ب الكوملا
 ملون وشاكر اصفكوم أمل اع كولا تشبامدالو
 يتلا ا هاعوالكلا لها د انيلهأب يلا زهذربتمللا ا

 توبوس :لهاهوكوم ا لها كلذ 'قارصلاو ريزوصأحلا

 ال يزول عمور كامن رزلي اللول كيك زكولا 3١
 تاموذاصنلا ةروملسازااذر از للم تو فما كنا
 تدياخكر شم ذإاريعنل النور املاررحلا ياو ربزنخ 9#



 "بير زولاء سول ناتلمالاتسشا ذا د اقأفتا
 د وزب ناو هظخيحب عن, ابنا ج»

 عش داريا ءالحو ده ب
 هيو ةردجيولا طش دو

 90 0000 9 اتحةرورتم 0

 عن ةرورتمان ورش ودلال أف الان ِجلَدعَررو روم انك

 مخ! 15١ ذوب ةلرومالا م نارطلا ناف اضم اتبع اكآلأو
 2ص لال اذا اكو ةرورضملا ءافسوي دب خزي هركيب عت
 دم | هو أئشارو رجم وكب ليج زكر ذاذ يعش لأ هذال م
 وشال غو طصاب ديعورتلبَْممِد يذلا فلا هيلا "شاع
 ميزو لال ةحانلاو اعش روما أظ ان لَو الا اخ صوب

 لخلل وْش هدو ضر اعمال :مدكاماكلا دون لأني دو عورشم
 تالاف دادرتسالبوف جاو د الرو افلا فلا ريت رانحعقلا
 صرصن اخ لاعت سبل نيمو جرلا :دزهسا مدرلا خال ىلوأ ةبشاطملا نع
 كيب ل زو دم ابوها "هضركو هجوم روف انزين ام غاو ككل
 وأ الة موكىلا نك جازعمو قيفحراناب ىزلاوعو :قريتحإل شرا
 بصقلاعرضيشل ان ؤرضم ءالأمك نأك نأ -ىنئاه وزوتترطم ذم
 لخد ذالفلت اخري طبتمت تدان ”لاو يبول مين يرجند

 امك كر اك نا نازك ويم ما غربوتي الفو

 عكا مل 0 هلح مالم ؛ ءاو كيو 5 :

 ف



 0 ب _ بيئة
 عيلاواماياسوضبقلدجيعا رمد انكو اعولا ادد صبت ريم
 5 يطرب عرد عيلرتما/ لسا اغنلا ءاهالمي ل كرتخلادبك
 و ةرخرلا وبر صاف ام سار حس ءاكنا طلا لزلو
 حيل: زيد اهرنعاتأو ريل ف ادب فلا صالة طحاص
 دول اناع ضار اه اذ ترم اهتملا امحا نحال عزل تبرع :ال
 وا ميد مهو رطل (ؤدس أذ اش ىرسنملا عانئأ عاب اك

 موضيرلف برسل 1م اكد دعاو سعي و معين نون

 جالو عيبا خف نال نرتب احلال مولا
 ضلك ضمج ١ عا ضيعت نحال ردنا ةحد عرشلا

 ةردم رجعت هازال عيب اهمها نبال
 ةلفو دبات [ يل هوحب دادس حماآل ريال كيل |
 0 سمو نقيل |

 داضااما جاتا ايرتسجاولا ال ٠
 لير 7 يدوب اجساد قا .

 إباحة فتلة دالا إب ناز مش ةداينمد
 نكرل اك اسويئرصمت د رأ ةس عيبللأ عال تع 1 تعدو حول 3
 ” تفرح خح هاتى ؟نحارشما عيابلائآتامءاك
 صرح 6و زب اوتو تفر ورعان جحيم
 داوي وبلال رمباهذخأب رئاق ناهمار د تناكانا#
 جيل بط رمد ارنرسا هجم ت65 جالا
 د ادساخاعببذ يراجوزش :دوص عيلا مهتما ملاك
 ”عرامجيابلل بيطبو حيل اب قرض ارِذ يرو (عاْجاضبأقن
 النمل (قلعتيف ىهعتب ام :راجمن ا ةزفلاو اربلا لاذ ملا

 لهو تعلاذنانيغنت الرب انرلاورهار دلو جيلا ثيل
 0 ايا ور عز ماتم و

 تاكاداام تبان لم اؤ ةءارهملا ةركذ لي ناف ينررص
 بلا ةيريرعتل اب ىيعتت اال نيعباه نضام ازا نرد

 مك



 مس امان ار انعل او لاكام جلاذ :ارفألعدرب لع دربال
 رقم رز دانوضو عيعالإ عا/مزدتنالا )اجو ىيعصلا ةباورلا
 لهاظولا+ اوول ثبخم اهيزدز املا تلد (لعارسانل هيلا
 الايوزعورعلاكبريوتي اس ايون ضيا لاملأو كلما فاشمل بيف |

 افلأد عدومل 6نيعونل اذ كاملا مرمل نحلم دول اكنياعتد
 لهو يدار عكر اب ةرصتي خيو تنل اوإ صولا شمت اذا
 !تيالاوقو طلت ةيقجر كيج بس اذ لهاظ وريغلا ىرقملأ
 دايما وكب ثح ازعل لعل تال لق
 نوي مجو ميرا لا نايك لطم صفرو
 غذ ها!ييعتب اهو ل عبفالاملا ادنل تلط ماو تضل يشل

 انشلالا ف جاتحذ اوبال اح مدع صا ورهشلاقحنالسلا . ٠
 فعال عيابلا وجد البث ودالهرخأثل ابلطسو ءاضرلأ وا
 لطبيا يتئاؤحبو لميس ال: الوأ ىوفاراذ موته طنب ماذا

 - انيع

 + "ىت” وج
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 ري

 دو اس بج يحمس د عبو 2 ع ع كك

 - احب حي 9 9

 كوس دعس و 2 ا توب ل ا ع عل

 يسم 7 تت 7

 ل م اح ويب ار تمس ل هسمحسسمل

 يب جم



 اكو فوقوملأعيلا كابذ عشسماكحاد رسل [جيملا ءاسمع

 0 ملز زول اعيبو دز اجيوعرعلا لام عياض 5 :ةلاقك

 : ل عيبو ئدولاوا بالا ةراجا و عوهالوم ةزاحبألع

 ادرج لاو وهم ا عيبوىضاقلا ةزاجاول دبس رمح
 ةعاتعلو عازب اورج داوي احاواعريهل معاه

 داو اما وهلا ومقول انكو ىرتشملال| لسا هزل ةءاجالا
 دوس ويبلا وقر فرب وش عيبو ع ييلا لقيا دوبو نتن
 ةاورقن ويب جف كرتتما ن ملعء ا فقوت ءماميلكرتشملا
 انين نعي رات رغما عيت لا يقارع

 لازال ل قال اهساهتول تحف اذلارةونيالركر معان ش دبر
 لشئ اكن او ضل سر اك ١: ىركشملا ةز احا لع قوس

 جاناتمولا كورال اقملاو1 نا
 | دلع ايزو ةااع عاباتميلاو اوربي يورذو جيو رنكتنرملا

 . | جيا ةوبلاناسالا وربع رفا لعاب وقم
 | :طضؤو دويل هاو ثاجرشؤركذ تالق مهدحا امرت مان

 : ثيل هعذانوكدبرتشلا لي ماذا اذه يامال

 تنيمولو ل ارجل متمنت وشل عبو ءاياور قدا

 اهل عيبف عيبلالوارمدف وجع اجتيبن غيبو اجر
 اوعببملا ب صاقلا درث ا: اركاملا ةراخا لغرف وم اخ

 ا دج

 ١ الم تدرس ماو نبل اوان نجف:



 ا ص 2
 ما وذب مبلل مايقاوزشم ىاانوزسز اكول ثلا اركزحأ نيش ْ اج اطل خيدرطتولو اجلا لايم ذاحلذ قرت دو ىو وب وزيد عا ول دافزحأ ثديي وكمال اذ عجلان وكب دز 7اورعبلاو قرتشلاو جب
 ملا زفلاو ويلا ماب امرتشياك صبا اتلز صو اد ناكاذإ ازيا
 2 تل اص -داف وريخ عانم عابول ة> عيبا تلح اص رايفاوتش
 نر كر انببآل حر دربال ةراوزاجاخ عيما نيجي الج

 7 ءار كارب ريالو عريب عريل رملاو يزل اوه ةهاركالناث ذأ مياش اذ تاو كاعاَسي انقواانهقاذ وتلا بجاود الالخاه غال < "22797 رع وبلا هذال فلس درك عيبل نابي عرتتماكحاو وف زرنا نا د تراجزاج |, ساما انا ربارلاالع ولا عيناك لة مربجا ]دواي وةزاجالينف تلال | دلتا دولا عم نرمي ضل :ةلطت ارفلا زلنا
 مب اصر عد عريش ل |دركو اونج نال |



مر اوضاللال هر ير خف دلاروشنما 1
 هوتكويلا كك“ و 

 ةوريغصوم ورا ورولا محي دونا عابلركتول ناك

 مسينتا قرت اهجرلو و ةرل اد علب قرف جعل وما مرعي

 مريخ ةنامالغصرولعل هبه و وري

 عريف صل ونه تس ور متل |نالد درا ددزا كورنو؛لر ذا

 تعا, يو حط وتدورغصلا ل عجتونمت ب كو ريركلا

 طف اكترحا عب نايف ةرارفل برق متلك نقفشلا
 فص العجن ' كو زهو راما يونشا غرمأتيتسيا
 3 عيرجخ أَو ها انهرإ 1 تبرير تاكل ماب
 رن 1 سانا قل

 | رل جريغصلادح ١ اكول تح مذ امزح أتجا مدلو عوخفيف

 ةحع ديزل نامولداهندحلو جياد عزل 3

  فللبلاب هدرو كمل انعسو دي انياب اهرحا عذدك ومان |

 ماش داخؤرلو دسم /عيبلا رو احذر اتعايورلا مر يال

 35 ال تال ىارتلا لال ني الورل ا انه شمو نعص

 القش عيال انضيرو 10 ئرارس ذك

 اتماافتر ازحرس ايا عسا وملاك ا تجرش رع[

لك يال اي نههاتن وردا
 َ و

 2, سيدعل احذف نوككرس انا عيبلذ "رول او لتطادودجو د
 قايم !اعقد اهرشو وذرلاو اتسم ناقد اق ةلآ و 7

 ناضفلب تت دلاق الاءرورتل جضبز دز تس قرحا نيصفل

 ' | دزلد الجل الوضك منتحل رعزحالاو ا سدر منون اهتزحا
 واسعد

 0 «نايضفلبالا عيناي نو ندا
ره اقلك وار اتحادو حزلذو ةكارع

 

 فس :ناقالا لوس طقوتبر رزين اة راق زسالا



 مطفازا اك[ فلان ءلالو اهنوس مع وتئاباصب يلج قاووم| ٠ ١
 لاقدتبلا داب هارب ربو ىرتشا ةلاقشؤاصنن ا

 ٌليأماذال قالط ولع خذ عيرتاعتسلا تحوز ةنولازلا
 لبازم نري اذا اس!و ايري وقعا تابجو ماوه امن اش
 نما ةيرق اهنملانح اريرح عير اها دين اطرصحد
 داعالياقت لحال لولاه انيعيدؤملا نيرل انوش نا امك
 فراكسجيبملا ءالحرر مارق الباقت ذا اكو زععاب ناكالاحذتلا |
 رول هاريخم طمععاب ىزلا وه ناك: د اهنإترت مكب عش

 بعل عيب لأ هدر ىوعشملا نا كرنال ادرس يفت اولد

 ملا ةداهتيطستركزب تلا شوز جر عيشاعداو اضمن |

 لك ماب تكى يشم ا ةيججم|دتلتم نك ملذ مرا لكم داع
 ”اقالاو تكف )تل وال ارك أ وزذ هن اردو عرفو تت
 ًاضحل أ ءسشاكولوم دايز ادم ذولا عاتشال ع دال كل

 لاقل تلو اذا اماو ”رتإرب حرت وادا ازهاولاة دايخ
 لوالارغل اليس دكصو لرصل قانا ركذو هرذخ سببت
 نأورزل أقازوجيال ثيح مق غزت نايس دولا 3 ؤ ىتملا أ
 . ريغصلا قحو نيقولا باو هياعر ل والامل (لخم تن اك

 :قاسرتلاوأ لوالا ملا نحوس عزه صو تاو

 طش لوالا زميل ثم ل اق تضف لالا لوالإرفلا
 كوالا ءالعبل روك لا زيف -ر قيقا ل وال اها ربع

 دساذلا تملا بكل اةالار دس اخ اوشلا نالث نال ماو:
 الوا لوف ماتت نع وش اا هانم ةيساك
 وكي يلا ءاصغن ال لوالا قلازمزق اين وعم اقل ءاقلت
 الملا بمتاو لوط دكانلا اندم اهيتياكلا دل اتم

 ب ارلاوكدو يقل اى اوبر ال وم ايكاونرل اممدزلا ب عيبل ان ١

 لرعاب ماليسفل أغيب عل (/ولو زاحاينانت معان خح جملا

 27/07 7 1] ] ]زك | ]1 ]1 1 ا



 اردو اعيف نحو درجه ساال كول يشك ريع زمعامولو
 قولو[ ةداعا ليز وررلا ويك يراجع

 .كزولأو زيكا اننقو انودومو بع اكو ارعي

 2 : ةءلهزاحاككاو |هزرلاديعي يخي د رتسئزل امن

 روب رب زلال هيما يهز اخيو دوه مد اركدو كيل هيد
 تايلر اةالارعب وتحل 2 جبله واذا زييوعشلال +
 ولا قوبابب عضل. ون وبلا الزعم يبناكول وتب
 كذا ياخ اذن ياهي ا ةراق 00
 ديلمجال راحوا ةرسامن ا ضنلدركولو اة لاظطويسلا
 نلتداعورد اعب (نوكرع عرفرقو ىوعلا و ضرلتال عاش أننا
 :اهولزد لقال ان اهنا اال جبل اي شيم دوقبلَو
 1 ابرج عيبهوكك مطلب لمت لبان منخول شله فراقع عيبا
 يح غاب درنا 3 وتب انلاركذو لمدارتتل ب اكرقحذ

 ”ليالب اقترخرحأ طوس ائرج دلل عاباذ رويدا ةالا رع اهرب لع
 طبر الكريما ايئالعهدرب ' : ادار دج اركأز أزنؤ م كب يعلم

 0 مولوقب تاخنارنكو دمورتتل واعر اروح

 ع عيملا# :اكاذازعنالي امم رخل جول ا ةهرح أعان اذا
 ف رل تتجول ا: الربح وجرب كعارلار ا اليأقت ع توطوملاعاش

 مهول و لو نلانلاردو مات نما مكب شم اكبحارل اقح
 جلل عادا وي الي اة فرحا تح وملا 1 بزجوم عاب اذا عيبجتبلا
 تائه ذ عجريت ا بجاعلل الباقت مثل بوهوملاءابابوضوم
 ٠ | دوقن عالاكدو نماتنملا دع كا د
| 
 ' ا زاب ماع اوشا
 . 0 الو الازم ضان كرتنإت نم هاش ورت مل الأ

 ىم قسم خر كدو اذا كري شملا ضرر ءاوخب كول د

 نو لولملارلكيإ احامرعد ةمزئملل يدع ةر
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 | درهشم ءاضوزعت 1

 0 اصب ىزاذ رعي
 ةعكرلا اف نبذ تلكرذ مؤ ولا ذزنسو نقرر ابيع تؤ

 خل ةرلا !ريقخلا ويف تلا لاق حو ريرج سانا نس زمسالا |
 رعب اوفر ازال غلا اهل لاقالاعا [يكتي يبت اكهو لاف
 مس الطير ]فعلا ةلحاذ !انغورفاالهسل ا مصالاو
 سو ع وموسم جا ْ

 زلطيالك اعرد :ىكهز سلة اذ احا شبة ثول ولنا نصعبلا
 5 م اباجابميلا ءاكذ عيس أ مامرخأو لك تال ركل

 وضل اناس لواستل ىرنشاا كرلز10لدلولأو ة

 دل موبتب نا لز اج ثيحن رجوع نم نما غلارنغ ا

 منقول لعماخابلتم ل لشرم نكيرل نو رضا ملع يلون
 ليلا قو لثمب لال نفوس يضمل وخال اوالا
 "قيوم أنك داصةلاجانظي نار اذ ايناملع مااس |

 تلا دنح ركل ءاجإع ماقابوع دي اروكولع ماق

 . امامى لكي تاقاؤ ةرإزلا :وربز انهي ربح ماقام ا
 اهو حض عيبنان لش اةقزش فلنا جاو زيتي دلع

 كاب اةكوكيرا :براتشما تايروهلاو كلو تاززوملا زلت
 ةدلا باج[ ةرلع اشم حرلأو ىولم قلعت رعت و ماولاد لوألا
 انا لا هارتشمزلا عيب وو اذا عيتنال ويلا رهان
 ذارتحال او اهيتميشي د نافل: عزارتحسالا ل عاه أس نال اتم

 الهر تناغ الاوت س حز ارشحالا ىكمإلدتش يول :ةنانطم ع
 بم دي وفد لها ذا ما زد جدو ام زئقنالا عشا در

 ىف اوظلاد فوت وجي و هل تنيعتت مرعزمؤل اذا ثم ججدالو
 ذل ةلكمرف حي كتشلإر اها ذاالأ -درازيلتين فكرت

 نلمس جرب ةحجاط هارتسأخ بابعلا بسن قاعد بلا ةمازتلا
 0م رمل اىداجول السر ارت ال جوملا نو ز ومو الكولا شو ا عرد م



 | زا 2 تلا زيدا بادب ظ

 عيل ةدنو طيورشملا (هرسكارحا ذاداخعاثبت عيل ةينزفالضبا :

 نماا] زل درلا كك درلا ا زموتام» رخو درل اخف دش أذ

 معا[: ءاوتشا ا عا
 ' [رملاال نعيبيلل ًاميابهيابت نايضق لاتمإلا تاو دول زالرمت
 ٠ |فدافلوتفلو قفل وزجرشوعلا /زجيوالذم بو اكيقلا
 ع مت ويلا كلو د ويا فال ويقاد روولاب الانوبالرع

 00 :قملا: حاطوتملا
 ينازل ةرجا خداخعمعت دل ايا رجع فلاتر لا وظن
 كريزناالاررلاتّوض افاو مهاوقنب قلعت ديل[ انت نال

 . ةوقلأ ال قولو ليلك و ا اواو عيصل اكوبملا
 لب |هذ او لألوان هترحإ نيت اكل اتالم

 هيلو 0 ارحإو ا و اعل انش نال
 ءابتن الطن نه نا روزصحرل وتل !ناخوسباذ

 0 حس الر و مدل ال قكيالو جو اطورش

 ايش ماري بالطعم اي انتحل تجب راو ند الز مخيفم
 عيار وجبر ةديلاخ ةدإز ةداق لوطي اخجل
 بيل سرج كتل عمو رطل 2و
 أ هر لق هداق ابدانديالاب تناينيرظفكا جادو عيابل عا
 حاقد ةموارقت عيضاعا ةلخأ ءاغ+اىريغلارخ ةوكس

 الف لغز: التيدوت قيبرل ةيلوتلاؤ طجيلول ذا
 "هاوس عارم اؤ امجيي ولو تزمفنلا نيضتف تكاتف
 كيمتلاريعني الد قرت تا ذيل اهرثكا عربا اك ءادادملا جلع
 . كتم وبلا ةلهولو ءضرلا ثارت الملا تجيد



 مايل إب اقيالر ابتخا دنا نايحطق جر سلا
 / افدورعشلا رو تسما كالو اراخالخط متوخيفبا |

 كسر ايات كرش: رخل ال اّقبام طقم تلاع لالا
 يع و تم ب :

 رهاب جررتشا وص رقم اق كلذلت
 هد هدو زان يدم و[ هند
 ل اعاد كشعب هاننسولو دعب عماد وضنو ْ

 41 وصحيت شي كالالصا د يعيب الى دعب هاوتشارف

 قوموا. لاورلا فرشلع د وكرمب ميركات مل سلات قاتل ارقملاأب
 للنت اازرا[طأيتحا رق يتحلك ولما مسؤل تر شل عع
 زا أجا ةيجباصحر بكأس | جالو تشصكينم يرتشا أبل
 ايري و

 2-0 ليغيال دال عش الوم عابف ثيرعل الع نكي
 2 رسال 20000 0001

 ايش ةاكلاو | نو ذامربسيعزتشا ٌرروصوحا/د وقل نلعتم
 مام سب اذزؤر شح جلوملا لعاب طب دلع مرذعت

 ندبعزمعاج رشف لولا كرت اوبوركملا هر

 دّصعل أ ان هال ٍةرْسؤَع ةحافج ضيا ناهر شيعة عدوندملا
 خيب ابو لكم روم ا الرحم أير جفن ارقص اكن او
 الاّوضتذ امال ارلعأ, ماه تال دبر وح امر عوز عار وحزع
 رصغلاو رضع كيبلا ءارتخيمرعلا ءاكداصد ل قالا كرت تملا داسع
 "يبو لق الإ علارهسص اذن لسنل اذان معيضيو لالا

 ”رتقلعتمألاو أ انضم قلعتمزسنل اب تبراضم هاغ ةامرعلاملا

 مس لوقد قطعتم در اصمم امانة جراهوضإعد
 شح ابونيورتش اخ ضصنلا عاد شتر اضملا ويمن اكاذازخ

 لح ضصنورتج ذاب دحيم ويجيد اتسع لاما بر كرعإبد ظ

 اناويلإ «الأن ره كركوه ايكيا هرعاذ انرنع ةئاوشق ءاد

 0 يي ب مسمع 7 سببا سل ل ل 2 2 يل

 ا

 يب عم



 فضضوح امرعؤاذل اروسلا أريتعأخ هجم ةالوسل الامل ٍ

 "تزعل يكو بر اضم ا الم رعلا يبن ىبنجال زم عيبا ناربمحتي

 اف ةبراحورتشا رمي بيلا 3 فدل بانا سالب عاب جيلا

 ' و ةجيامارعسي طولا ايصقييملو بوهو اهئطو وا ةيوع
 لبابا ف انوالا الزلال اق دوذ بيعت ذا ءايلا فكك

 رص لاكازميو اميز ماك فن ايا دوصقم ناماذأآلازفل
 *هارغثا)| نأ بال :عل ويجي مروقل دار أولدزلا لاك ولا
 نذ ايسزك الفيم ازد انو ككذ رهن هديعيو ماص|ترؤلا هاك

 3 أبثرحي املس ارشد ا هواري كاريغزم طا طولا يبي أب

 ةرفلو يؤلاب حاضاس اف و + هلطرانن ادرحور اننا ضف
 ب حباربو هينع رجول ةرزملاكيقلا دوي[ راقي زج ' ساكن او

 الصئاصدال اشر اذخاد وزجا أ ةفوازنب (نيع اقف رتل
 مجند علا اركباوتوذ رفاازئثايزب امم طالتااب

 ف فوتو رتدل مف ينيملونام عيدا داليش
 للحاج اذ دازب ةحوم ا اميتس حالا م الدرءاشءاوإت

 اىاو ديس رتشب : زاكر اصف ةقيقخماب لم انيرهةيبشلاب

 . مول لع فلت عاق ةنايط لي لمرز عر | اكن تين انف اه

 | ..[تتلاانكو كقالإرفلازض شيل اتياملجا ال ئامو ئلادجو قي |
 1 .[كلاةاش رجلا ف ةز ايل ءالريخ سري ملو هاي[ هالو اك ازعي

 ' ١ | فلعام لاحذلإب زل معي ككوتجسج اك او لَوالارملا لح ءان بال

 مم م8: /ةيل ماخاب العر جَو نقلا زم ئشر قيال لالا
 0 طيرنشلا م :ًاورفلا ةلارووسلا تقل ءماحامردففا تدق

 لبن ءاشئلورع نارك اريج هررفت لشؤحا] اوزلوبلا عرج

 درر اين اي ريخعت معلا مرعل ا ميم ءانرلا نال راش اذ
 ةفانع وقنا زم قراقملاعبريص#< سم



 حيو تالف اثين تيرشمذا معاون لوكيل رفرذعو طوكر
 .:لوقنلاكوبنز وجرلذ هش [ قرر تلاع ررتنال الو هضبقب
 لامحاز ةاولعم ثرذلو .إخو عفو و لها ررص عسلا كر ناافف

 لعغاكد اضصفلا]م كله روصتدول وحر دانراةعلاذوهو ىلشأ

 نر لونا رس اهي الذ ءلبق ويد زوجيالول اق دوككور هلا طم ٠

 كك لوسالاعاتل قذاولاررظالو مريخو ةيارحلا عرش تك اره
 17 لون يبو لوقنملا عجز وكم ([صال وهو ديانعلا)
 نر نمت تير اولا دؤطخبرك جيان لحاو ان دو اج
 نيج امص يضخ زن وكب وصخ ماعل أو اودرلا موحد اع او
 يلع كبر! (تول نزف ضعفي اموال هبيلعز اىوراس
 ءايراقعملا ل وأنتيال ثيجاعمل تن اك اذالوا عز نالررغل

 ىلا عرجرحال املا نمر: كا كو رام لبو ديدي ؤمراعنل ا ينو نك
 لكدوزاوجملا ذأ غزابو 'سبو ررفل ا عيبمجوثمرعوبل نام ةريرق
 لامالذ حولا تنل الا عادل ذب الولعم لمحو ربل مزدتم
 ضل[ .ف فوعملا لاسم فار قعب ا صخختوكبو ءلاحا/عبعتم

 22 جا قزوجو د انكمبعم هاون ارتي ايي
 يزحماطل جيبزعم عزل لبكب حيك رز و ويبرل تذلإ
 قل ىعرب رون امتدح الو ىرتشملاءاصو جدابلا اضن اعاص

 د دهرتشملا ةدايزما الاخ ارح عانان أم الخ جالا كلذو
 *قنلأو غصو عرزل اذاءل ةدأبزلا الد علعروثلا عاباذاام |

 هيمجانوزوموا'الكمكلماذا مال وشن اركي اركسرذلا لج

 . جاك ]فو ضيم ]بش رج صني نام يار احتصدد
 لاف انكاقلطمف فرش اجاني ناكاذا الاعيس لكما
 اهولعر يصر عبجلا ال كتل رع برس جبال كبتاألا
 ايري ةفصلا عامتجا ثيضاؤعو مينلازس تغب حاد لك

 وضع اكماو علاج عيال | لاكا ذاخاي رأت ايداذف

 اكلازكو طور شن هو فرتشملاو عيابلا عاوعيل 0



  ةاتخااتاة20/ تل هيو كو رض و ه»ا عشان

 «0 عبملا لوي يدا ميسةبإب ليلا ال ترعشلا م يريعب خيم ذم ابان ملل اال ىرمشم ا يرعب علان
 يك, ال ةعيميالو روما وهون نك نرحل عض
 كاقضح بلارعد هريووا ميزو نإؤكيو اناث ةرعب وا هزي

 تتاهاشش او اور دم ا طكدأم طرتش لعصر دما آل
 ئلشرقلاز, شوب اقيال صو عارزملا نا 'رارصماك عزل
 لكيتإفيمس داو انهن عار زهيرضرلا ذا انجل نانا ىرعشلل
 ؛اوسضق لقفل ةرنومتلان اح عيري ةجض قانا
 أول دح كوز او [يكاىبرموتدوار وقنا اكهوبعت الأم
 فدولرخآ ايش اهيلوب نخلي ناز ا زمن ط تركوا عاب الب ا
 كا لاب اضن الارز وهو غخأملا:انتناو لكل اوهوزرحلا
 تااجعيل اف ىالبمو عيم اوه هيلا ةزصإلا :ارمام
 0 را
 قس: هل | الازم جد ترو جفال سم الذ نوز
 رماطا هيرشلاة دان اجو رت اهرحا كامرزضب اذا
 . ما ايتعال ع يعن د اكقيبي ل خررل نا هلوييملا ماه
 راسل لو نتي فتي لونلو دريس
 جمال ابرتعل ل صاب ىلب ىالنتسمالاف لباقي امرهرعل

 ةلباقي اعلررلا حاحا تكل اهننال عج[ نا طخدأج
 | طفطتيقشرب أني امدجوشررلت مرا طاقم واطاقسا
 عانكإى ادن ز اجيواد انتلررملا صا تليد نادل

 ْ يلعربزمع اوردازل او عملاو ثلا لكى لتأي ىرتشمو إبلا
 , ةديابرلاو طلو [رال نمل رص اب ناي طي ظلت دانزلاك
 ”قاارس احدا اعاني وكوهو عهتصوصو صروعلا ارغب

 . | ةعي تلا مرصل اةسيظتل اتيالوزوكم حاطو أخ جقرل راو انرلد ظ
 تامعالاك فل اواعسملا عسر ةسزا الاقي اوكي

- 

 دطصربإلا كال ةريزطاو سزحلا ابا تمام عمججتلكتي



 مهر ارم زال كإ ذ نايا لوف ا تخلو ثم وح 3

 - ف هنالك اماانكو ةنخاريشاو ةدايزلاهمدأعذا دإو ةلخلتبفأ خلع بينا رخو خلل ناع ”نيئاكوتمإ
 | يتلا اوههرتشم اورج لا سيرفلا عجن طمحلذا عيإبلاءاخ خم ١ تريز ارق والعز بة دحاتأو لوا رشة
 ةاكم اطلب فل بويا ىلع لوكا ر تع ذ عنوئتلانعكتلد

 عمل ءاونب ذل: اكن ااصابإ ينصرف
 لضارلع جنابك ورفابلص لعبت دا داذاذ | انكو مارت اكد
 امو نزل الم ةدابلا هع اود ]نال دحاب عمم جيجا
 دارو صيفا بز خلان نا للصالب ناذلل زق زاك
 اهل و 1لاطر |ةدإبزلا تف اًدالر تملا قلعت هج ال
 لجو انزل اقر منملالربعلا 7 5 3 لوكس أو لعيملا برزت لالة لاعبا
 موق انرروزت يملا وارض 25د 1-8 فكس اع هيتس اش. ديل عزملا رتل زيت درت ىو اصلا
 لا ادي وص ماطور نيرا ريغ شيل خالصا ماكو دابدذ اد لسا ع ءانسا ةو تمل أ اكرقمل اع
 دن اير يفتي رفا لوهضض ساهل ايري وتس المال
 زلنانج وش اهلل يال ذا ةءارل ريغ يعب ناد رام ربك اصن ةدايزا ا قب ئتاماراسالاد تشمل :ةيباكورحألا و
 تم ةدايرلا طيش رد للموت جرزطل نعوض اذا ةدازلا
 نانو أس تير ويدل ادب اا لعجتضز /0اقاذاخ لب اقلأ لع ايكزؤلا تو بجسيعت حو مو ريش
 محق ةحيوهو عرش مراد عيب م ايت انا مانتلا غنم لف ز2حيوبرأزرمالو بوصل ان الجول ل انإتب
 3 لوو أدوا ال اكدلودرح العب مست هرخُيب | كاطع ملا الز صر ةمل اح ضاع نادرا

 معصوم 22 مج ده ل ل مس باس ل جيمس ل سا

1| 
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 دبا 0 ْ

 ةكشد اجدلكواهرحإ رويترز يؤتكمو اناا يول واسلام ايلا |
 أ ظفت اهرحارجو + انشنو لضعلاما ةرف1[ زيكو مدع اق

 كرا راو لجببا اهي وس وقل مج عت عسانا اك ضفلالح

 2ص: ب امال اندم ا ليجاتل كرس
 ءاتناةرضو محال ليز ابهلملا يميز و حيال جاد

 ضون اللصو اذا اذ موصوااذاول ا ءارسأ ةلصو ةداعا ءاكغأو
 ليوم أطئالو وصول ءا لن طور بواانالذهر دول الأمم

 .. اندرصيل اضن ايف جات يصلاو تبل وذا ذسلا
 17م روت اءارأتملو لم مول نوح
 يعل أطد غاز ملا دار اول ةجييمداباذ ولي ةدموعلا
 "املا ةءابوزإ ءدامر# ىرلا ةدارب ارم 0 ئرل ألذ

 أ تفافطم سنا ارهرثا دأبت ىاباؤ نخاف

 نا زنون العون جا رحلت ْ
 ل ع ليكم وويل ل داوم ا

 ها[ مخ انبوب 1

 ١ هال الا .اوشول رحم اول حال طيشنمخلا
 4 ورا اعر دبل اة رجوع اقلاشول ” نامل جح ظ
 ١ 0م بال اجا

 رم عتيج دال 5 ارقد 9 برل ملا ١

 نعتز :مزلا عرج زبور رول إى | اجو أ:

 رملا



 . خطيرا :لللآس در لف دعد ةلملا 7|
 ليو بج د جوا نيد | حسيبايبنم عيزا :تسئسؤتلا كلاب
 واشاد سر وصلإ اذ هذاننلا رعاوااتتااالمرتلا م |
 ؟الدلعلا ارحب ال اهرحاب للااوددو راو صولابؤضفاونر ير !
 ىف دانس اك غادر قيتحلاب - ءطماوبد فرع و ريربشلا ثرويكا لأ ظ

 عب(درحم نال رهلا حا كسلا زف لف ولا اع طربالخ ايزم
 ” وافر ككالكتل ا مجمزودلا زير اصر اجركم دروكلا

 ىوهرؤرسو يطمن راب رك انيس 1
 ب ١00 ولاول عارمبا'ءافورش تشر دعا ريباك 0
 ع | ”رمكر أسعاو جالو داوسايددر وا ةيرجج وتل" 7

 هك 0 وزع يرسل رشا وجو هنت
 تح

 بيرتن بما | ىلررلس ام طزر اب نزولاوز ككل دل سوزي ذل
 8 يطلاو انور وما لن اهرب رطلو كلل ا ناهرسيحاك 7
 حت اخير 5 >0 رودلش اتم ط غانا ,ووف اثار كلب انزع سرع
 0 .585/ ةنولاوسرغب رق مشت افضوعلاملا تفي الا دولا
 كير 7 0 نلافؤقنل اكرخإا م جدو يون امتزحا غزوي ان رول صاح

 250 6: يار ل: لتفاعل روج نزولا ذاق فوري
 4 مب ك0 22 ب اسال وماذا ولواء ًانشو ذولا

 هج 2-00 وقل ل ناعتلاب نيعتب نقم: اوانالدؤاخلا امآو ةافحلأب

 رو نير فته ير كشر ات ذاسدو قنا اب ,حابولاثاذ ثلا ذل ماو ىدقنلاد قاعتيالي م
 0 د < 47 05 جرت العم اهوا الر :زهعرل اذني تبرم لمد

 12 ير 0 3 0 ردا عنو. قي اطر دش 1

 هب ارا اح : 0 7 انليخا او ل دل حيف فوت ارا شلل لقو دش ةاونم

 "ياسو تير محو م اهفينملاذ ذرب تاويل او اهارتسااماعنولا# :اه ريميل ادا 0 «هلر ب هكنعأ اذ ا لك هرردلا رمت رولا 0 10 2 طرت[ دج جابتج ها ذحبم نزولا مصلاو
 يي ا يشل شل مح دايمحلا دءاكأ

 ع او ردا محل وز لع: لمعي زحبو .هبسعم

6 
0 
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 رد عتمم ا اذ ءاصرس و داس ادم الءاهوسزونإزخ
 . تق ةودامب يلام يئالذ اد ودامال عاصلاذض تكا

 :يرةنطلاب اص زض ءوداس سو ادرقلا ريلي لعتم
 ملال ررلاًافتنالرنصولامو جاوز اجبر اديب اق نجم

 يلق كشر: هينا دق مزمل

 هلام رخل ولأ نمو ةرحدوجرل لحيالف سه: اكدااما الاخ اماذا

 كوتا اولس ويطل نابح
 درعاكراحادلر عش سفر مر زح ل اعزح

 ملا 0 از احدلس اتت اتتداود ردا أذ

 اكتنلامركمد ابدل الروعإل - هش اخترحا كاك غادر أعمل

 د انجيوباربو لحرمان راق يعل
 ًامييلاوسر تفر لم وساق تإ تعب دج اكالاقوز اجومَشلا

 هلال اري فورحملا ثرحبو مدير وطار اذ اكرامطلاب

 نيون اد يعر ساري زعمو وتل اكرضبولاري رشي ياو نيلعتم 5

 ناو دمك ماو تاو سعتمو رمل كامل انة نايعماوزا

 هيض نطلع دال هيفا لك ءاف دو ضعلاد

 م اوربا اءريدملاو :طنفل شرد كاس انل اكيراواسأ كيك

 لسانك ةادابا فنون نماتلا يل اك

 و فمل ا مئوفارمنلا ءال تعب كارعبإل .نمؤبلا ل ا ىوحإل (ككروت

 ملاعب نسل انهار أجارعم نيو داب قمال يالا
 نحب

 يسوم اهار ام مع وتفلرسأ زل تاد اعزعيإ جو لكسب

 !ٍ داما لاو انزوايو اسيل ايرينا يبرم ارعو ملا

 شراي أوج اجايلعإ شلال تحاك ذ اوفر اهنداو زاكي

 تنام قاسي لادوات نلف ذر ذل
 نال ماعز اويكو ايو ارنع

 اتاني فز دس زنا ظ
 | فتيتحو فلا 1 دويل دولاب هي

 لأ



 نإ تيلا زري تح 2س , هرسرلا الو وم لتطل

 ام دتستو و انزلامركذ عمو ها

| 

 . | القفل وراج نييعتل اب يعم ء اسد اداو ايردعردلا جوال |
 بيتر سلا طوسوولابو تقلا تونا وز او قلت فلل

 تيلاوإر :اوورم ايلابوا[ةبالولسو ابر عبد

 :اويقرلاب قيقا اس ءازشملا بر عزتن ]شن ىيقرلا عبو امنع
 ءايثول ناله انو[ش روزي الاد هيويكمان اا دانوجب
 راجت ملاةتخإ 0 م6 0

 . ءاوني درو أ هردج مع لوتل د فنملا لتخا جماكو أ يو(شم

 م ةويكاو عيب نأ مونلانلتخا ا انا مع رصل نام اهنينكز احا آل او

 يع نيتك باور ع يقل جاد
 لل متل ىلا ومو معبد يزعج امداكوكلا. دراي
 : شطملاو عو "وكاجول ,ادراوع وز ةرلازح بف 2

 عيان اوعي ازب انما هتمينرلا دوبل "تيك لوس للف
 اردن ييخا الم |ذتم هزارج وان 0 هور 8

 . | نجاة رعبا اننا |ييسلاز اجواولشع
 ٠ تول اتي عركوله اكتم ىضرلاوربل 0
 نو ع د
 دوار رعب :اف [قلابوجبرل ارو ىترل املا يار وعسلا
 اليك يعطوا الحازم ذال ورم د جلل اقل اقلطم
 الغي ناخد لكلا ذهن اننكالربلا ريو امزسسوتزغنكا
 دركي داعيا انلطم بولا ققرلا عسا كيال اكءاوزوحخ

 لايفازجا جيانكت د ا داو وعقل

 درشل ل امرقو اددرلا اهتحال جيزي امرارتس ماعم د ياو مشا دان 0 1و «وسرلا طامي
 ةداسأو ا فك دار نعد دعا تزوير ومو نع

 لوتس لاو عر يوه الها ايد رولاو نزولا ىف

- 

 نرسل ا نيس وا تس سس سس سس هس سسسسسس“ا

 مصل 2 21 ا اب ري ل ا يل ا يا -

 اول



 ملام اهوليا وركن ساه أمي اري[ رياس ازاانكو فردا

 تنيلشيالالأب_ةسملازعمزيما ماقاوىداول عشمالحاه نا | ٠
 1 ا ا

 مكمل اح ءاشلت امازكرمنل ا هولمز اع اعف تريولاب
 الع اش: ةزويد ء اولماعت ادهن نضؤتس صلاةبتلت تيل اغلا

 1 تالق وهسما/زم اك نول يرجيفس ادب نويل الا
 ريس: هذ ربو لاي اونإكد يدافع
 أن نافتتوانتا نا ةةونرعل اين وكبو ربل و لكذوخيو بنزل
 ٠ ةالطا شتا ةداعؤيزلا ءالؤاك هلو زول زعيبلاك اشحلذ

 نافشاكد رعلأو جوزر م او [يكائئافشالا كيال دس رغيريولا عاش
 المزلااةاخح ا ما اذا ارث اعتحششملا تاعي ان ايعا كوامتلطالا

تاو ةاكيأن اعدم درو هيل عفت ناكييلامانم
 ايوا 

 نس الد اهمال :اييلاو أنفال يلا ذر يَ

 لنالوم لسنوكي كاب امو رسل: وتو 2ئرا سبع
 "قمل ايل نتشب ية اذا جاوب حزبا وبيني

اوتل بط ايو يجرح لل باجيو
 مب اسبدال هع

 1 2:6 قيال لاك هسمجريبإ هادالاتجد ب

 دلعي ساس الام لخ عازر عزا اذاذ عاضنالب عيري قام

 تماس جر هنري هدي وك الثعبان ىبرلمل ناث رق عمأ لا

  لاَعَر 0 ع بلر“

 ل تع ا ١

 را افتارمب كاعرتل أو ملع صردو وكم ملا بدوامذا
 ملك رو نكاد /1ةلع: وسلا نالوجكيأاذ

 ناولمحي ١

7 ١ ٠ 

  5تا: ض.تةسيهط حن _تييف د ان ولا 7-5 در اسس



 لديو ول اكمزعجيو تير تكل عسب بلك جربم كالا |
 ئتحا روب تادرابزلا عتبا/عويبلا واذيلاق اخضاع 2.

 رح غال ست
 7 ومب اعنا وال عونلاز اذا دحين“ 1 لفلتح
 0 ع
 . ظ 0 ع

 لربر زمدأو لايكات .لاذاامآو نانا
 1 نو اووف رك

 ءءء 7 82 اند اهات ت18 زعم لصالة رخل
 محا تهسات حتر طل اذ رورو نرحل ص

 مانعا انها وصحت انا و موضح ماكماخ لت
 3 أح 0 1ةةييطتايو ضار ا

 7 ا

 0 ةفر جف لو يؤكل أحال
 لكلا مكلأمأو دين

 دفكعم مقرن لع سوير قتح أ ماعا ةتسننم كوم
 ذ تنإو هاوعاوبسهنم كتكلم ردع كن اركبل هل اقاذاغ

 ناو رحاربو س2 3 |)ئ اس تراصفقب .ةلاوحت ثمل
 ب اكلع اسم , اننا لصالا ةيرحتزغك ديو 2
 ١ | تو رانك و ١ سائل نق وب ةروملم امتع هدف الاد
 م هيلاح يشتعل اذ لتمر كو زم ىكيإيامخ دكا د
 وعلا عاننأىا 2 ال ؛دانل اعونل أو ةددأغلا ةدي ع
 ظ مواطير الؤال مايه الغ ذو



 ْ 2و ين هلا نخب قفييلاى راع لحئانكلا# ظ
 ا سانا اطل الن مؤلم ارب اهدا ٠

 | ياه وعبع متلو ربوع وتزتيءاموك مندل
 0 نب انزع نيح يابا عابد ومن ؛ان جات اءوعدلب

 ليونابلط ووك و ويب ءال براك جسما فالف

 ' ١ ماجا ب يعل 4
 ويش هما يرش ملا طعاال انا لوي هَ ملا

 | زج ككاو | شلع تنمي ازه عوولا نيب دامب الد
 لل سنرةخ محو دار ذاك 31 ابن الع اوكي يما كت )0 كانا

 :فخاوصب الزلكو نجلا ةذاحااجاتجال لارج انولع جني |
 يدا طوال اىرتشإل نىك ال جاع عوجنلا وياباع يايرتشملا
 و وول :فييصب خب الو ريخنالا ىرتشال ع وجوب البت ع
 يا وضل العانممل )ف كرم ار ماصل اى نتكاو يلع مولا مج
 مجال عجلات وجر مان اور يزككارامكك كريزسد لصالال ١
 خصر وحلا 2 لولب نخيل لب الحا ؤضخل نان

 تعامل مزيل أب نا محكسلا تش ا!دارولا ءاويابلا طيب ىرتش
 داروبريلازعلولسوبىوتشم اد ارفاب تيثاذااما ةدرعتست جا

 :رئاابعوجرل ابجونالف لوكتبوا ةموصطع شلال يكو دا |
 كراذحلادماح كرككى ا تادامز و م يّوحأ_ججزوكيال هرارن غ١
 ا هللا رعاك تشن ااا لس زا راد ارش
 مديل نهي مالك ارلا + اةنيباطرتشما ماقا افرفل انودابوع
 يباب دان طايل ماقول أما هتنب عمال ما معي اب
 الاد رقاب رهو ول ورق انجب ايلا لخلل شن مازكم
 : 1ع هركذ ل علامه تي طيكو لذ
 دد اهلا ارك كدر عل مك ثم د »يدوم اك وكسر يصيف نيمملا
 لو عين !ونجلح عرف رو لس كلذ انيسانلاو او طمح اداري

 لاك اهرلو ارعتد ملعب تكس هه داليتلبال فرتشلارثع



 قالطااورب درج ابهريسل العش ل نس ديك لق هلق انع :

 جلا ةرحتبشأد ديول مهرتش العد داو سترحال :

 اهنا زباهرل ولعبتيالو ال لجل ارق أو 0
 كولاوزصالا مكملات هنّبلان اق زلاو امرلوالإوملا

 ذلك جاز ازد نادال اه ن سووا زل صنم
 دفن وضل اب تحي امور الت ص ةرورضد رد لاو لكلا بتي

 توالاردارةعنوكي : الا وعد عيب طق سنا ةرورلارشب
 ةكلدلا: اد قولعلا لاح رزان رلصالا يول اماكيركلا
 داود كت ةرلإ قف هتاوبإ ة رجم كرسي
 كوع دعب عنمإلء اخ هقنزعذيفنق اتناول عرش

 كرفت مل |لعالب ببي نلأو داقد الاب دؤنب ىلوم ا الئ ضراعلا
 لعرشب تاع ارد اقاذاوا وضع هنقانشل ارم ا مدارس

 يوت سل 0

 0 «عمتزيزا لهما يوباوب راق
 لاحإو اذ هوقيلع عرف ى رهن ةبراةيرج نيبو هخراو هادا

 ارا مخ دوبعلاب اانرقل ازال وبأي اتياجتم لل"

 . رت غهإبلا ”ممافيتب زعتر زب فلا ماس
 ل 2 دقن ةوضلا امذد ل ايفل ب ضو ا عملاوريؤتلاو

 لاما انيستا و كا(لتلل ل هاو برج ظاذأد

 قاذاوبارإ الجو[ ل أوا جحد :ضلابإع اح
 | 0 وهو جب امال عاني مودال

 قتريعأ عيل رد عالهيارل ويل اهوار قيال

 .ذاراف جلا ةيعررمأأ ا

 | ةاعوجب ثح ىصرل| ميادقل ل ارض داو هيلا

 تع ع ع -_-

 د

 --- -_- هاو ع دوج رع حدس عسا 22-222
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 تكرس د00 ساهم عيا
 هوس مف انلاو ٌفارنعابملا يحد طش ىوعيلا ١

 9 وخلا اقرا ثلا ان قلادات ةرسعأل
 ادنع جم ا لاق ى لحأدي لج تبا دري شتم ل

 ا

 الالام معلا عوبابلا اع قيخ نحمل |
 مف ع ول وكر زي ال نيتنسة نمر اضم تاعاج ا حم

 ؛ نكسه غعباكلاس نقيل يول تار اياقلا
 كونا !و رانا كلما يوجد ترق درارلا بسس

 للم إل د دما نال كرت خلل ووعر هاوعد و لكلا خيرات

 مم مر يرقس ١ ١

3 

 فيو ركترابتعا طقم تائساىداونالا ”لاحرستعيال |
 1 قه لمْ ابار ابوي نلطملارككا ةبكوعرلا

 لات ا لسن لجم رم أثيش قرتشما ا زوي خوجة كض

 تسي هية نفل سب خا ل

 5- فص اة خسا/دلع ع نيام عيال لعرتشلا عشب
 يروا ا ابعبابلابمذإب ةمش] ت1 ل وس ذاك

 8 !طندو د دبوصقغم دبر ابهتفرمب ماتو و2

 رورؤلا حاره الأ ةيقسدلولاو اكاهرل وتس خماعجسابملا
 ص 1 يخيب كو ول دلت يتيما

 يعمل داراور نقم ابرحو دحر تسل رصشو
 ةهىاقكاده*ادنيبلا مأك أدى ناجم اقركيئرظال لأب

 ملع لل طق و ماع انتم دا 6 نرجيطاخ

 هاهم وضاق اونا انها ا

 7 50ج 19ج كاب ج 1 7 ع

 0000 زال نيش غتيأتب عياب كم دا كتشملا: اكراصق



 كى عبابلا انهطاهإتش اولا د ياللي كلع

 د ماحدا اف طلبات :لانه اع جمس
 الكاع نقل ضع د رضا قل اتنضإ اورو طش
 ضي احاول دارا دا اهولاو ةدابنتا لق قيال ةيذأهلا
 ظ ا
 فالخرنأل نولاالوهور ممطلعتج وكانك قمل الإ

 الملوك ك1 ل مل لوصح أميل: اخ ةداهضإلاد اهلا
 ضشاد اكمصتملا يكسو فجل كال

 كاطفخا كهدف صا ةردد 5
 قا وأ قآل هب 0 سلوا تربوا

 فوادي رتش اريحرتولاب وتل او رفا هضيسلاكددلد |
 هيو رلوب اي اذ ابيع ثيمرنرل هادو الو وه دأبلا
 تاهو رماة ةمكبىرتمما ةيار اء[ ممرل لحاو كونك

 روم ةاذه لا اك: اظن سماع ار ضابإطداذاهلا |
 ورش نؤأم ادحإو او ائيلعد وصقل طار ةلبا كيلا

 فرايلب رشم فاح رول ف مرككاهزنالاورارل اك
 ا ذاعانا انك مو ع2 ا

 ةراياللذ اعرح وساق لحام نكد كفو
 طا ايلا خميس جرودال سام 0 0
 .لهجا ةطنح نر صو | اهرجا تحاك ةيدبكوا كيبل
 | وخلا يك ارمزل ف طيعش ةءرمصالذ اجزو نكست فسد

 | ريل غتستا دو (طلا جش ذابكد نيلي اوزؤلا م ظ
 ياعأ 382: دئرفحإ تأ يتصازوتلا نا 2

 ضش وص. .ةملادردل ا ةيإطد اكىا ين [صعمل [ طرت اذا
 فلاذعلا قةاقمع14ةرواع اوهقايلاق كولا

 5 ءاقالق ةاع +كلمو اع زففصلا تل اواو



 . | تولي ازارخميم ا لع لربلا/كئسد الح اصوجر ور ارإ صحت
 .. /ظازاياعلل قومتا ]كرد اما كعأاوك6 نأ ]5 > او وفارق هاوعد
 0 فحوص راكد ارلاع اهدا: أذ رف كيل: ةدع

 انااا امزعيقو ذاناعإسلا مال سجعوجردارلا حو اأن
 ؛ ضرعل ازعاتك :رقررقلا لكذلكعالكرملا | هيدت خوش ارز فعا
 دجال ءرلاو انكسر ا دلاؤ ايضبقو ار داعرلب :دةلأص

 بلربل 6-0 ااه ةرعصلا عسكر صن انف ارباع
 تراشم و تعاد < نرجرل ابجوت ]يملأ

 ا تفنيد عباد اجاثكر تشاو تعاد رعابو اربعاجا
 مع ؟ىمل كلا ند رد ىّنعال ذا وجالرجرنكو توك 0

 : تشيد اهزرلو ىككاررفد دالك رئركاو مداوب اكلم ال اردّىتع

 107 يوي واردت

 قانعالض قوتي لآكلاَة داذال عوضومَوطمَرُضَتب اهوووممت
 تاكله رت ما قاس اصوه ذافنب ذفني لعام

 مها ازفو عصن تحيي رلانر قم كرد مارعداعلا
 اج اهب بصاقلا فرت شل ينجو امياارس يلا
 كوالا فرتشعاعوو عيابلل تي ةزاجللاب كلصانل اجيبك
 عارجا دل اتي لمد  عريخل توفرها لع عطا ذاذ تادؤكم
 هو ةمارعل يخي رع عاد دح ا دل فوقوملاركا والامل

 5.ةقداداورعسلا نر دارلوماواويابل رافال كر 9

 ص انزمر ارذ | ءارشلا لع إيمرق اذا ىوعرل | ةنزعأ تل ليتل
 ”ةوازف نلاوصلاج رل| ةشابمإو اعلا مما اسزمافلا ل هذأنن و
 رسب عيابل ارا أو هنيبلا لبق تاكتلطب اذ ذا رجوعه اعةزس

 يرسرزع اللد اذالا هع منيالصعاشلاغ م لآل

 شمل دع ااكرعيل تالة اشا عميرقاف انين . 8.

 مات خطلدط طش !.ناد امس انت الان نتيذإ عا عاصر
 لا ةيبلا زعبيل رخخن ارك ثمفلاب قتعاو عماالب رد اد

 وأ



 قلئلالاكوعبابتازضيرل ت انبؤكرتشملا ارحم اذ مضاد عاب زوزفللا :

 فشلا ا طئلاب وي ابل افرتع امن مذ ]ريفب نمر اد عاباذا لم اوعي
 ههاقا :عالو ىرتشل الع ةرضيال جنابلاآارف[ةالرابل يابا نرجدإل

 فلتلاءاكمنلار ايلا اصور رجاوي اذاه اهزحان مجورسلا 1:

 بزوال نا عيال اقعيملا | يبل أةماد حور ّشم
 هئاقازا انتا غقو مان كتشما (لخداو اف دال هن دوت ارغ

 تسي زيانهاد أعل انكر انولو زكذ ةمأتملا 1 لاخرالل

 كيلا ]د وام : اهتلتلا زعم ةغاوض ما ممسأ
 يي 7و عيملا دوور عل علق و ءاذررذ و عجاوهه

 0 - اقالاب عورشوبوالتهمر ملا غولف للمو د وجيك اهزوكي
 اع عيبلادر او تجاه اذ ةيآيلالجاملا ثيرب منيا اذاواكت 0

 قلعمزبكو ملد مكتمواسا تمواوقوقو دنا وللرم ليج

 (ةةىملا عيبؤبال ىليتلا هاب ايو عاج الاو مولع حرا مولعم ةزوو

 اايؤشي أم عيب :غوين مدعذلا ىوداوب لتس و ركذ ال كردكك

 هاله دن ىلا وشاح ذيإ اهون لزولا ترجل الالام و
 0 ناكو تيتو 0

 د 2 0 انام
 ولايك زوارات ت7 ميول أو

 نقل ور ولاول اللد وكو كادر و ةدوجو أ دوصو ررَرصَو ا

 نال هدف تسيل وكت انوزوملا زا مناف ارد أورينانرلازئيزارتسا

 الل اقريل آو طسلاو زوج اكابر اقدور رمل 3مم اي روبل
 ردع و لولي ايد ايس 'ومل اكرر راو ثاعم نلمح

 2 .1اؤ مق نرولابى اثبت آمروو فرو ليلغو اتفصُف

 ةفلؤألا املاقي الو ولم و علم كس لامي حملا ديرتلاو الملا
 دلتو ناوول ٌمجتّوو حو راستول لقمر يع رجوي نياعيوزملاو دب در

٠. - 

 7 / دبق تامولعم اعونو اادرعضو [: زو تل لطم روكي عطني ال

ٍ-_- 2 - ِ-. 

 تمل هم ل

 20 رم -



 'راقعادورعملاو موزوم او ليكم اكهزالّقم اعرقملا قلعت امثل ٠

 ةكيشضتفل -7 ا ١ لا كن يش  ةةيبوضيا حا ل 5 5 دعه 110 ١ ١  1و ١ : 1

 12 50]اةكرب اماينمزك نجعأد | تامكملو را

 ةدج دق ب اضاهنتتسراقع 70

 1 جار رمقلو در طير مف 2

 امل ايوضو زج عجباترحريطلاو ةربهرت ةبص ةسصانلا مد

 تو انت زم ذناق ظنوا در قلاب لع موف تنم
 ولو ةفصورومل أو لوطلا يامي مارح لا علما ةحاف

 هتيرفو عقل[ يلو ىا عطقنم او ذات إل نمر د
 -قولاةيجورملا قر قرغتسا خابزجال ىلع ن يجلد تعلازاحال |

 آخ َّئ 2 .
 كا: ضرالد نان للعنف عطايذ نول
 ايست نو يحارب الف وا مرعي نق ذأ هيبعم

 ياقك درو دديجتعصلاو غدر جوتلا رخو د

00 52 
 2 ل 5 سهو معيض زلال قو هابا دل

 اثرا د او لامل ارش مرق ناب طر تر زعب درعل ادق رولاو

 9059 ىبيغتلا هيب درتلا :ؤعس طرتشيهاللالاقو نضبلاو زرحلاك
 ل ةزور يهد راناز ملل نهال ازسا عريغل لاول ح
 هلاررق ري مو ناطعرلا طم انماركة ريز انه بلس لاقؤا
 ابوثز اعاد (لامارسإ مرسإر ا نا اوعتجاو عمدأفر لغو هنسوينال

 ىاالاو طلاس ءافيار ابو ةراشالب (مولعمريصي اناوحوأ

 حايك أمال مال صالوحو أت تيحيؤ وب نامل طركررل 2 ١

 رانك فار بع ؟لابربول ثا لاهف جعل
 لاو ءانيالا ءاض تاب طنب حالا ةمزل ا ث وصوم
 دابزل هؤمو لم ائيْسح اص اخ اه رحنا شو اناد يسم ما

 رح اليو ابرجالاو هاذا ناكم يب طرتُسيمد ؛ءانبوا سر

 اقبالا, اهماسب طيش تزل لذ كانو: دوم ولجأ ةيادوا اراد



 :قياننإر لانا تيب دلاوصاتبم انهارت وأ ٠
 ميشا مسا نابيد نعال ىارتفالاب طبي (ى يصفع

 دقنلا دمج ز اجوزملا ةضيتل ا ءاغتنال نيرلادّصح ئز طرب رك يبل ١
 .ةلنثبا ص صي لا عيفولر اطذال (دزلا جينسالو طيش عامحال

 ل الم قو لام لوعأر 2صسال جرجا و لان' سار شنول ح :
 0 ع ع ا لوالما

 6 نوب يامي ساعبا
 0 عم انيفورتكاامداركلابأ ٠٠

 00 ترو
 : ءاضن راضي فيها تراعي مضاكرتشا
 «امتجال زاحفنل ل كارم لانكاقفنلا كضسصمر) ارطصي : نما أو
 ماهملاهسب يجب عيلاوزل نيرا كا هةيلذ زكا مرير يت فصلا
 نعد امامك زا زوجت دعما او كاعءاصج كزئيح
 اظن قمن ذلو ةد اعاضولا# الن جركل ا ضين وعم اخ

 فانك هفصلا عمتلف (ككاةلطم ذوخئأملا نياع رم ورا اكو
 ور هد وأو ارك, اي ظىرتشلول | والا ةروبصلا ذي يعن
 جيانا ددنا لانكا نرياوىلل لانكىا لعمق طن متقن يآ اجإلعا
 مون باهيعارا برمزى للاب دماولد ىلا ءانجال
 وطال عيال اهتزماوا بحب ةطابلاك ؛ عمير نعي
 قلم راصم مرعل يعن لكلب ارعالا التم هكر جيأبل افرععا
 2 ابر وللا يتسم ل اصذ يول الكر ا قح المال
 ” ةطضماخم كفو عي ةمابىرتنا زم لج ةغابففركم
 لكم زالزميا قراصنيعب ىقشملا ناخذ لكن يابن ا ءي تن ز ما



 ىتتم اوزمؤ نتلا لك نيل كركم ىراص عماخد كلان هلل
 اسافر كتيب لل خ ةطن حرك حلزجمر وصل قس
 لعل ابل ااا تروجو بنود ةطنحرتر اسما

 كتم || دب هاذ نوزغل كك 3 كرت نمار ككاو ند كك ركلا
 17 صال نيدلل و رشمالا مصل نيعلل اضد اقراص حا

 كلاب كب او هضر اذ اعزب نا عقلا هإو طلح موش هكر كك ظ
 ناملا ماو شمالا: مممرعلذ ثرلا اما يزمث يذل اضياق ردنا

 جرش نيف جوا زعاك صا صد مب تلاه كك طلح الذ
 > 5 نيعلأب ثباربل ا هدلم ركب ازإو كب ىجرومغامل زر
 : سني طافلم يول اذ عباس ان زاوري باطن اغار ايل

 تتاذالياة نذل إلا ارضيات ضبقوو ةم]سا اهرلع
 الما اليوزياتلاو 2 امد تتأموا ليافتلاكا |

 مط سايت مايل | هكر ارطسك ما لاملا ريان زمحر لسنا

 زال يتلا عاياقتن ةعامول ياقلب يايات نام
 ةالادج نوب ماوس اورقحلا 2: ل اركح وهو لاملاس ]م ةيراطلا

 امعش اجريخا مالا كالهنم أ فذ/هنبلا مايقرمتعن

 راهلؤ ىقمل انهض اذ ارينانلا صلاه لو الاك
 صفا

 ولا, يمل اويوهو رماح اركي د دبجرف رعزخرد داغدد

 لع+ال كنون ادح ا كارب رعتو اذا[ ينؤهت يرجع وأ

 لكلا و حياتي و ابل ازفمجو ؛ كو جو مم اىزسدحاذ

 .تتافالياذتن دلاب ةمفلكتشا ذازعب أورو اتحداك |

 تمام لاق الاخ (ةدصسن الي اذتولو قالا تاطيورةةلبذ ١

 ًطءاش لاق ال يجالد اهككهربب قسولذ عيل ةرصالا ع مسالا[

 فلاخا اع لحلراوتت ادي نوت !يلخيرمل ٠ ءايتنإوم

 هايد ةأدّرلا اما امزرعرم لوؤل اذ لحالاو ةدا درلأ طؤ لات

 نوكيا يث ط شن ميت ابرز اخو ىررل ذليل امها ولت

 رووا

 و

 ظ 'ء اهقيبارعقرتغااذازججل جد لباتتالمب تلا ىاوطش رود ارزدذ ْ



 اسي اذا (يَحأ عانصتسالا وكاس اهو باش مالو اهيوروشو

 مضل يبو لجان طنا ذا اتا صاري قفز امزلذل
 توب ةزسا عب تين ىانت ل ئاسم |ةيروبنمي# ١

 "ل علارف ةعزت ممارر: ار ضر هاذ اساقتسلا
 لالا اعوقلا هلا عش طك اولووداعل ادار عرب
 ءوعلا در تاو لوطا رجل ب صللاكرب ها سلول وادا
 بف صك رال نزعل اذداعدا اهيا رجلا ماو أه ع لوا

 هز ازخكأب نعيصاوأوحاكون املؤفيا اوهو عا متم ازرع
 فطيم ءاوطالشر, خال لود ماكس :]ييوصلا از

 ظفلا الا او ايصصرتم ارنمفاول سام اذا قال ولم
 اقر ماطر اروم كل يَ
 لمتجر أ ااوريدصلإندازعز متلك عاضضتسا :الرداوظس امن الأس

 ل .ةنونواستنم# لاا زار شل عاجلب يمل جوإسا
 .تكرجالا ان ةينهقزجالا وربو اي ورب حانصتسي ولو يدالع
 م است الزول اعلا وانها نم ديلا ونا زم مزسا قا
 امبير انو ناك عااد
 ع اهحجراجلفرعي كولو عوج ]و 0 26 ةرغ هول
 ف انصتمإا )الو دوتدولادبعوبا ماه اه ]عارفا جيجا
 جا (صلإو الد لوعنربولا 'روكإح عرتد ٌعرفذ رولاوصزصلا

 عجبا كولور صفلا ناجو مضمار طع عر ئو ار تمل لق
 م نقرأ وال220 عسر لرموبو ويلز لجباد
 تاق دوا عيناو درب امك يور زالوا واعيا
 ب ةؤاس طدب هرنع: زباب ابنا هيشب اواجواول جنو الا جاك

 سا اح جر وفن دويطدإو عابس رزلاد زاك
 !تتايلاذعا وتلف يلج يوتا صال ال
 'ةجاتخئفلع مهاد ام ميو ليام + رعت

 و ةانيريعملال ئه ةوكامرذ نرفع واخرنزغلازلاةس)



 دقي ا دان مابوا عرمان زمجباراتلارتعا مت | ٠

 نال( اجت )نانو رز كار نادل تيد

 | ينو داك بزر ةودسا دنع« تيان اذن ارعيبز طر
 !انمكيجلاوا تك ناد له دلك نو ندا
 91 إل لذا نيذش اتياو ذا رهسل وري نرهتالا تحارخا

 مولد اجر و ةيراسعزنلذا يتألق وج 373:30
 بة ارعيزت دوك نك ذاق ورتنلا ضر تفارجعز (.طو اف
 بج ها 6ةادعت مع بع عبارات اسفي كراش
 تقتل إم عملا ريما جابلازصي ؛ ا اهمال جب ابك :ىا ضر

 لرد الكمال العدا اداورببا ناكل زادي ةوعشل
 . اهتم زاذإو حال حرر 9 مرذاكرلا -علا كريت ايارافاب

 - اف ولو نهرا هاوس لما نهزرل اك كن عم ا

 2 كانو را ونورم اهات اند ها نالرشا 4
 1 جاع ماسالا كيد يفر ؤعضم زاره تح

 يونا عضلل فقل هاري طور
 هاش ابز زك اكو وح ير مارادعل روحإ : انزع عت اذ :اكاداق

 نلئااخصم ضف دو ذو (قشبزلاب احس عين ذزاب ملا ضف ادا
 ضل هن. زو اقشم /اسخس ين الأ يوب رضفلاذ
 اهصيرز ناله رلا مز اباثيح حاير ور از عامل لاقننا ةاضا ال
 لق تونر اذ ذرب زم ردو الا ترتفا والف
 17 هولا ب لال | منيف اورلاذلاالا خاضا الق يسغرو عاما

 لعب اكان زويد جاكرلتاواولو لاب ديجي رعم
 فاك اذن اذ ياتو افون اهاضتف دايج هند ةرخع

 مال هدايجيجتب و فويذ لش درب طركز ا طاقو موجزعأمل ظ
 ال ذاصللا نايضس احيان اراك د زكمالو "صال ذ دور وصولاف

 الار وسالت ءآفتي عقيد ز ١ انبإ ار تالا وهيل امن ذو
 ار صاروخ قاوم اانا باك هتك ل ّْ

 ا لب ١

 ملغ



 غال ةراعلا طرشي غي لاع مل أس ةلداس غاكك إو ااعرحن زالص نبع 00

 لزيز فرد رجل )ليصل ق ورنا كو اكلنا
 جفنكا كيد (روررعضلا اهبل انها ذل طلب عج تك
 ان ضان اح الكوخ اعيننا ك2 2دعلا دوال كوزخأ

 اهم ةجال كوينرلا فالزرا ذوب نإ نيد عن رتل
 ل لا زعانهل ًاتمادورصإ عروزءلابورم مز اذاحا

 : سنية[ ادورأم حض نفكا له نيام اتي را[

 الحل يضلل و وفيا زها و اشور [كص
: 1 : : 

 درك فلا دعااذ اح انح الأ سواءا ارب باح
 امسك لو صك وهوا زككز هيا ذا اذكو وتطل ملويف ش

 شيتا لاو زال ئبت_ككهن لازما هن لنا ةيعاالضر ايلا اذاأم

 مديت عجل دنقلا طل بالسب ماما اري رول لاو ظ

 و

 هامل اهريغلل تي د ةوأعصايطدارجرا لابزةرلفا دولا
 ناكل طو ذانمتحو ضتدلا زجر دلل هاوجرلاانأكربلاو
 8 رم ادكحلا يل اخلضن فن وكيت ديالو شمل زيت ةيالامةيأرزرو
 32و لاملعالطلاو عاين اكديلا للملا شو ادا نشاونمتالو
 سلاونعتلا + اننياز فهلا جز وديان بره قتلؤلظ

 كا ازيعاطاقيياباب نوف امور اقلا ب | مو ةكيؤتلاذ ذوكيازبحل |
 100 . ذود امو ولا ولطل اها وأ نا طم له ذيع ملك ْ
 هلال ة: معلقة تكا الو الخلا طل اي ورلت ياو
 17 ءاحأ 8 ةناجاو دلغلا عكاز :ايسقو عيار اع لس

 *و ناحل ذا عملا تجزحار وذ 'ا|ةكالخد ار نال اقول حوبلاك ٍِك

 ةرحالاو ةوفنكا كدقينعم ةيناثكا بو دل دابكا عم والإو ماذ ةاحألاو

 اهذبانةيلعت درجواف لبا[ يصوكيالكا مان هاذ ةمجتاو
 دام اداعيزوا لاهبلامةنيواممزوكين لالا ماةليصلأو ظ
 لغم يكب أت زوصز زاك ةرلاب ترب جو ليل ناد كتل

 001011111 سلا ىلا ادا رار ورا دعا اس ةان يي يي

 نك

 نت يي ب سي سج بو سب بسبب نورسربوصوبم سس + وورررو -<ج



 لون مانا زنا هرعتال عام امر طقم سف اهات يلا

 دزيام ويدل لاقول ت>وفاو ديو تاير وتعادل كيملاب ظ
 تل 0١ ا نانا 0 لق

0 0 

 000 اعل تاو '

 20 اوةر امال اوائضَملاو ادد عل

 2 مال تزودنا[ قر" ظ
 100 اها هال عرئاوايقوئشلاللذ

 لازيولزادازك قلاب دننانا نات ومرلاراةدنملزسمذ
 نافل خام اهيالز اطعدامبلا موديل ءافجت ماب دقعلدسو

 1 دكان او شارو يضر زمنا

 ويلات :لاذارك تام وقنذرزتم رووا 0
 110 جيردلانوؤزرتسذيلاعل نرسم اطراف ل١

 دو فلاب باق راش والواد اولاو ديسك تسما فلل اي اباشم |
 شنقا ايناثراق امد تمل صذادزلا زكا خو سلما ياوطنا ١

 . لسمو ادن وصإ اران وذل وكم وس رذلا]عون عيضن قاعبرنثو ياعم
 ٠ [9[و سنضع اقام تالفئاقل نو ءاعنل لوالد
 1 ةرطد تقل دعنا :يزيل : اين ربت وو نر الط ل

 | هلق .5 ياو ردت تبدا رهط هذ
 |[ كفي ناكها زايد ولا ةوحرو اكو اردنكا ماضون اير

 مال



 داويلاننكددااهزع اااتو للا هدول ضلاو ويوزحتملا
 نهد مدنا العنا د تأربا اري أقل لاقاذا ولا ءاد تركن

 اقل باكل زلم اطل لا وتساذا ايما: ' ارطزلا تلج يلوا ضيالو يصلاو هما عمل المو لذم نابل
 كازمضادا ةراعلاو يبدولا افيو و يصشلا و! رووا ان ديعاسلاو
 هاج انك ره و دبا: هليعة مج كلا او تابوت

 /نابرتخلا لون خا اوفا دايضيؤو لا. درلا ولأي طفلا وري ْ
 ًايطشلاءاخ دراي تيضمتف 0 در
 اتيلاب لا لو طلال طنكر ايل ذواادغعر ايخعاطباوقي

 اوزوم تناث كيل [ىناكئز سوا لل ماسالا تب نايك لززيو طذلا ْ

 "د وزد دنر كيا يوطصغلارعا واط وسمك طلاوعبزف ظ
 عا ام ع ىرتدياو تدع اذك
 ” لا اضاع طاقم ما اعد :ىا ديلا رع اضواعم ماس
 ا او ناب ريتلاد جاد رمل
 ريو عاشف ءاصنعت ةراجدلا انكار ف وهو ةرور ام وكش
 لج قرع ل دليله وويبل وسنن 6 انسزرامو نخاع
 ب دءاضالو طلاع
 كلة رعب ركل ايرجه دل زعم هاج خو نفل 3 ز اجا رج
 كرجل اذول يمل يطاق اكوا ةركذ لاح دل اكياس تيلمغلا و

 ]حا دف شرما ءاجا ذا لاول موف ز حازت كوسار انه كراد '
 جس دزه اخو غم لاقول و طحت اصرباوخ ةيكذ اكاعاحبا عجل
 ل ويب صئالن اثيرأ اررزقأ تخلو و ع شياو )نحب واروح در اورال املأ
 انياو يسب نحتاج املاح ةلسا متوتر زخارف ماضأتت
 تاقرلطال بارز املواد ةرانلنو ازين ديفيد يالا
 لاول ماتا راع يق ة:افاطاقسالو
 يت اوكي قمل رتعلا فأل انحا ف زا
 عا واااو :موانارتال_ سباقات

1 



 دام (هلطم طفلا قيل زوكيشيحيراوولا الخط عضوهن رت اك
 دوران علا/:طيزي/اعزات لاما ةصولل ص و3 هاتصون دلما يال ْ

 ظ دافيمدنتو ةيون اهداف [اسانو تقلا و اريفاضاواموجعت
 8 داري ومد اطاقمياو الضال اب :مزاخ اة ملاوالطلادارتفاضأ
 صوت عد صدع

 زيا تيرا ايفاضاز ا 1

 فب طرا نس فوة أراد رخال
 اح لاخي كاواودر اكمل اوناضدشلا ةكك انبالهو
 از طب ناسا ا
 تو اتفاق براري رملقنلال لب زن حاتحجل وضرغنلا

 قانك جي اها س فاح اك. نزال ىلخامىازلارقلأ
 رملابواضضلأا هزل وانا ةضضاائ هزل ان مرلا عيكورخب:
 توتال ىرتسذوا نيبهذا روكي ء اب نانا أنا اك
 . لموثقرطفلا:ضفلا ها انصزلا معا اجار اهتلاد
 يجون .ًابهذولرحج اربالاب قاووك ان ف انوا ل ماوبر[ضه اور سأري

 لاقتو ذ ارتفالإ فاضي اتق ترض ىلا [رريكينأو ا امانو الحاد

 كيل ءلاذا و نكارايخالخجمم فوذ ريس: شو: )او الرع

 ابنك دِلسمُولق ليل دماشلاو درل الع لري اهزطسنز
 اناس تيل او الاداججرلا ةمامل امل قيعاللا او حاس
 .ةحال اعدح يارا داننلا متجبملثنجدح' زمان باتت
 اياز سمبو اخ جمل او زمضلانهزلا عين ل لتبحاوا
 الو اناتيعتيالو هابتشول ولكي الدو اسكاركرب مدرة
 نادت اقلارنعذكيماذارحوطعلا اسك لذ م ايهملا نيعتي

 1 7 ا ا ا
 ا. تفاعلا ! افدقملا طلاب اعساوا 2 اح



 راب لش اونا 7 هر لم واعفو
 ةربكا مهو زون لولا عدت الر إو زارا وا نسا
 قل ناغترال وخذي ق مو دوور ذر يفناوأطت ميوعمللا ب 2

 ةارف هوتخو اقتلوا انضتور يؤلارث ةنرغتي الرف
 حاطب فدفع هش راني ع ذ رف نجعل زفر
 ل ره دول ل كرهت قوط عاوز سولي مرتو
 لوك دام دل امارزيتتا رض يلد وجمل أذل أمنا وم

 دقوا واما ةوستل طبصعمل اذ زولا لصين وم اما رن قو
 7-277215 ينإةمأر الوأق كو عا ايدل

 ,هوكبجاداجلا ذ ةرللا ضحغ نالث لالا خام اكوطل )ليست
 ”ًيتطملا ةلطايزجاا ةالخ ةيناغلا اماه سول انه اسالإ امال اورثملا لن ْ

 اي ةلصو هاذ كراع ذاغاهذاول مروعة رافي
 ةنتد عاب ان نالدنف يييزملاذا امام مازعز لاهو اقل زمنا

 [هفزعانه دخل اذ اذا امإو ضفلا لب امو ضوبقم ميم انالا ةوعالت
 مم لاس زلال منار يخل اميرتي ذالخازه ذم انعس الذ

 دةيدالو تمت سيسجدنو :اي عجيل افيسوابازكد ال ايجعلَع ١
 يلاقاازوان راهو بيو او ةبيطس نؤيد رض يل 1

 "الر ةعلا لطب هوغو قحاضم اعدل اخرا زمام ارهذخ ْ
 يظلم يخيب رماة طلا قطن ض اليم كنرل اقر الأ و أْرخ

 تلكوعلابهدارخإ جيرو دمرت شيب مال نرخ فيدل امارات
 ءانرآز انتو ضم ارد عع اقرتفاو دمعي متو سف ءان 6" نقم اذ

 جوهر اطاقفل ادادجونر ! اي اطبو طرتجو اينويسو لع صان ال

 هر هدرواط ضب رت انحاوس رشح او عدم الف تارت الاد

 دخلي ون وطت ل7 يج تكلم نقل عاو انالا ذيع
 رد ارو نيرعر :عسويم زم الزيعتلا الرابح همي وابل[:

 ” روز روب لوا جسور جو جات
 الجلال رهو ةيخاطعاعمنالا ةردرم: و. لير ادا ميال



 كلل تدوم زاو مو نتن اصرت تياوزقعلا | يتبع عفوك اوتملا| تو تلطلل لباد كك عي
 يصر ول ننزل ءدانيرب جرد لمد ةرشم رمل مالت | هاه درجع برك حلاانيوصا بدق لاةملك
 خالعإ يقدر 200 ١ 8 دل نتلاوو انانيم درا عد ]يعرج

 |٠ رمال هنراشاو عمرا نت لريال جم كلاود عاج رخس اسر اعيد هلال رولا راي ....| عيبا ياي رمل ةرانضا قس عارم زالا حل د لواصاناإ عيا جر تملا جزل [ضانور يراك » هلع وكب وس انرواو ىو قيام دال

 ىعمب

 ام

 ةرمعرت

 | ةالاةلرل عاصي الو الق يرريالوا ساو مالا
 ٠ | كييونلاب ساعت اذ انف اكج ورب مادام مال منين جني داق . ١ ”تييلاب نيعيوزنل اذلزون عاباذاة دل ا3 لااا
 ف دالاكتعبل نود زعل شي نامزاو نيلي رييتج للولد
 | ١ ةظفلاومفلل اليو باناكم انيدرجر نمرم ايلا
 | ميرا ضازت د ايراد ةانضر مرعل يجدإ ادرس



 ارتب بابل اهززولا جوري :أكنك ابو |ةدعو انوي
 واكف اهب جريئ اكذاو ددعل ا جورب ءاع او ةذولاب هوكي
 ما نَل كو أسنو م ددالاو تراه الأرزع

 عسولة هذول الا رضارق ذاب علاجا سيل
 .ايض يلازم: لانسر طؤسلا لت ور رووشسناك الا
 :ام(رداراتي ناالاعش ا جارولاءاوراتجا منارلخسوو ويقتح

 و جعار اوسواوتا
 فلن امل اجرح ما فومل نفل يجر ايرث داركم الك سنك لمل ذاب
 مد 0 أردان انس كر تاعراتلجد الع

 ءالامك أ زلهرملا الجو ادلع عبلا لإ تلال امنمدحإ أو

 عا :اولطم رثرابأعسؤيذ قسرلو جالطصالؤيفلا
 - داس اكغابتمقوا الش ءاعدا لق ناو ركيو دم ماقأ

 كنليوتلانع 1م ساكت حاطص انيق مال ىىنالبة ف ان نلف

 0 :ميالف روزا ٍ
 ”اورطسصذ اهرصع يمااوزتل اباذو عم نيك: ةءاببجومر
 كائن وانتم و رج اكاد طن هاللي تي اأن م

 0ولد طارت وآروذم ىنا دوا وولف متر دب شاك يضاوتسا
 ةفارلابال درعلاب درتي (زناخ يلفلاب رتل ,ااويئال م ذر اد

 وفل عر اتصن ' عاشالانلذاه درخع ايبهترالف عررلاو ٠

 ارتحل ياكم: مايجلا :عرعاش انكار نسون لادا

 ىااينمزو اريقوا قنادوا مره فصتب وار عاسامدرت عناب ابل امان ش

 اوصل ليخا ةدايصلا »أ اهرذد هر ءاطعا نطرتيشم لاق توانلا م ماا: سولئلا مع :

 جالا عر دزرض روع جصملا يي ضاببوا انصروصتتو

 2مل اهصند اوكف هر دو ضن نلععأ تحال وزرع
 3 0 نطعار ركولد رولفلازب بامور لذي ةرجالا صقار وقمذأ
 ف خس اك حالا ضن نص نططعاو اسولنرؤصنم طع
 2اخبإوو نيَيِعر اضر ركام ابال حالا عر دوضد 2 ععدجو طش

 انلاز



 5 0 عوف

 جيب ا كك سدزنرالا بجوال يئس فو
 ظ جل هداؤ وضل ملا جال حجلة عزو
 العكر ماوه ءاخول وم هس اوبرلا إل احبانامنزم اراد

 اذ قط اكرر. التظطاب رهاكوةنحارأ 6
 ذاكار طقس بدلا اوه دوغ كلبك ماما السماوي هلام

 األ ضرغام ذا ةدرايلا ]ع اضالك يلا باوك
 فاعمل ربو رولا كب هزازي هاري دزف اذا '
 رجلان اور عيابلا ال نرلاب تانيسسااو ىشلا ارز ورك واىسأوس
 ةربملاو مال ككمتنمقر ا نويجورةنماوانلذ يكمتنجرزنعل اذه
 الالاذ انوع افؤاباولالالافتآو رسال تلفاز
 بالذ تف ا ذادلفا عانصتمياذ حان | عيدوونلا:رضحب وطن هور نك ببال ابي :لارطلو لا وحل صالاةارن
 2/6 يلد اذهاعو اشجار اا ايو: وك ألة
 ضعي ع, اكمل ءاون» جعل الهال كينمنتا لزاولا
 0 ا

 لفودتملا أ«عاممأجامرجب (ٌملطي ناّرش و" هاما مدر م أفا

 وأ 2004 زدارجكرلا علاوي وصلا :انضاق للا
 اف ايزوكةلظتساحل زيا يافتسصقعا وم ادع
 ل بمؤيلا:ارزوملا وويل هامل :

 00 مرحورل هلجيلاب اظنفلتو أ ” قتال نول وجويباقتد باولو
 قاداركذ غ رجلا فاال] ومع عيب
 الب طولا هيفا وا ميلر جاعبلاعو جرس علا
 قيال جوان حافزا قتال كد
 1 | تفجاينمول معرب أو مالا نقرا فعل اذ
 باسو هد واك كك حاولا اهرخ اث رح الب و لكن نيأ مذ



 د الكملا ةتشما مص 0 7

 ضواراد رادو صا لام مو ىنضالف رات 0

 اير اةملابوقلا اللهم ازولعلا يطب ل ناوزدتا وفشلا
 ىاتيوزفلا مع ماقأم كانا نامنم تن هةعإ جراح

 غلب ناس اسجل ةباي شا ايت لاس علل
 و 1 0 ع بزلاك< عم اوجوأ حت

 دات شارت طرمبومأ انف انّيدزعلا نول رت

 7 ةطورا كاس امو انو دامو

 «ءاوزغتني لضالو دادلاب تح ارانلاراجمعا وو ماقب مكرفل |
 كو جلا لاطهراجداداواحلوا زم هدايا

 طافطاسعا ىبرعلاو يششلا, تقناناّيفشلا ال ةلالد كشلأو |

 ْ هم ل يح الا

 تش لزنم ةروص اقصالماراحيويالف عيبا وح اميلخ

 0 ا ظ
 الدسك ءاكشنلا ”قحارارلا ءاكمقل ان لس اف فشل انقحا لزنم ا '

 فتكا قحلكشإإم اخاومس اف دارلا ص يردي كرش فام
 أ و لزنما انجرظالعىزلا وهو قصالملارللذ اولا قيزعلا

 - ىاععاهصاو وصال ار اهل اكول و ىاّنل ضوولو ىزحا [سش |
 ايبداخل اف طب اه ولعوا ملتح عباس ارش ع يملا طباحما

 ةناريثاوؤانكاقصالمإر اهل اقحفاطبلخ وكيالدارقملا
 نتاج نيتي ةدارعنج ةراعلازسو اهو ةللاو 1

 بوف ارعو لكك اررذ ا تفنو )وطب قلعت بقدر اهل
 الل اتنلو رس حاللو ضن مرح ذقن زاد ةرو مكان قع ظ

 يب عيطتشلا فق وذا زئالطلن دصالإ اص عابخ |
 ماوس زر وطت دسم اسوان كمر رزر الخ هلل

 لطيط وتس هاو نيوصمأم سرقت (رسو عابر اا,زسيعتفلثل ظ

 ظ تم ةهشلاتخصناعلا وذات رامل طل زل



 اتلن[دوس لأ نخل رطل ع ءادتبازيرشااذاذ ىلا لطب
 ر2الكقاموراعملاو كاب نبط اجنبيات احمي
 دخالالكمو زيكا دياكولا براك كتشكاو عيفشكانيبانفرلابرخالاو

 12و انهو اذه زاباعاس اغ رص وقل انسسو لاب

 ةدابعإ يو زها ى دال اراك انضقيرلوعل نوم نايا
 يام اقل تسب لحب ب عينشماز كلا تبئان ارم يحال

 انا كلو لا فيحيمبا جدل ةرابع ةئنحا ةماعلا
 "وليم !نليف [-امرعنطعهككوا لزفنال اح أفا كشلا

 عييشلا رزطو وادا ركل وك كو كدر ثوامؤإ ,نومأ
 لإ ذخالا ليو رواد د امض و خفايا زلنا نما: فنل

 الرعي ماع وحدحاذ وكبال 6و ل رعرحل و وأ نام و لجل
 ]كنا جلس الن الاطلس ارسال ماذا :كاولا بص

 راوح#
 هاذ. موب

 طقب تهتاغاو تفشل زيي انزع نس مالا عمويإ اذامج#
 دياعالعنبئوفب لديالو ادلاوطعب فيتو اجمل جاتفالشل الاد

 جيمس الضفلا بر جركوبا ينال اق حلبقُتسو ا ضابمأ ع

 ' هادفامسوالواذيوفنلا هجاقكر يجاوب وحرك داب طبب
 رطلاز هرم سو يصر و ال ع(ضيالا و ل اق روف صا طرح ا أنككا
 1و ةفالجبو تني عيش اريل كربلا
 4 لاو املا ف زكر كلت ذ احح دايز ناو نال دارش

 ١ حالئيرل برجل سرمب لقولذ وري ذاكامانلا ايما اهنحا

 ..| ارلطاوا اري اطاناو ا فشلا ب طكأر بط تمر (لطبي نلمتماقلب
 . | يخل ] اكل طل ظافماالا هزيرداري ولادى ةرولا عاذولذوكد

 . | لو ا اك( للط نمك ءاكد عنخ تعفشل انضم نصر

 ١ ووصويفسلاق حال فلل ط قبال دا دال ضمن جسأوا تقل ١ ١ 0 .ِ 7 امس ل, داماس

لللكلا تيذيمحادا كلا زال ةءلارعا
 3! ذاع ايو خارق ميفش

 + >مسو ةجدساخ17721773501ججيارنت:877577--- <
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 اكد أرخال اع عر كرتشلاو عيباوزالازعو هسا ظ

 تي رآرلرزعر نس اوبل اركد و قردسانغ غأويتحت ةداانمل
 اذا ابنافورت ملال اس رلو هيقداللا اى: للواعو اهبولاعنم
 كلما )لريالز مصحوب :!/عورجلعد اهدياوعب دوال
 اف كرت ضد 2 احنلتاذ ىكاسال ارد 0 2-6

 فيلو ارارلا زعدايغالا# نا ةحاشسل انهما '
 دزاير عتب: سؤ انافرضخاتلم ريا
 الطدجو# المو اكوندنلاك رزعواد انلارزع دانس طع

 جي الط دافني ورجيم ماخاب أكوا "ىساس

 دين اولا زوزو سرح اذأو يدا وانك نع طبل عج طف

 يغار بم مرعي رشي ال اهرحا نعال اةأنا هديا وطم انباع دل ظل وو تزل زد ال اذاقذ ىبرلطلا ماما
 هةر انابيب .بطلا مأقم عونيراوأمرحلو رونمحلا»
 طولا اب هّرق الرا رمسيس اناوازكا راو ىز الاد

 دفنا ثان هوغو الصم ورتأتو يرحمو
 [نالزز لؤقومو طبون اهنيكرول دزعالن رش كرتاذاذافو فا
 ينشد وجيل داش كيل داعرتنملا أرغم 00
 ويلا ووتفلادالسالا شمل ق ءاببلاؤراكز لا ءودامولجا ل
 اولا ذ هد أتخلورولايد ضال مؤ ىلتلا لاوحالر يتلا نهإع
 ” يت تب[طبب دالف اهتز و رفح ءلهزما ظوهد والف د
 مال دباس ع دب ءانكم ررحلا *ةروأ بواب رمق خالات
1111111111 
 نيبال ذ اق مت رخل لاب تعطر لمت طلضاخ كيلا هالو ةكقإو
 ممل قار آس تكردع فش كاز طانأو يزعم يمعا»

 . ماي بس بص

 ب رس رد رب دك ووو يح ع عج هيلا -
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 بللو اهللوا ١

 "فلاح نابل رعاكم اص[: اهالغ بمن ةلوآ
 انهو تلم ساير صايل زلإ ارش اكتشف عسل
 1 ظ ةقاميالالعرلجر بشان اننا وعنك
 يابو عرف هوا ندا زيرصا دلي واحمر 'الرارلاةزع

 1 اياك ادا لوو زوخلاع وي

 الاَط ةلرارل بدلا غار [ضحا رونا ىامْدل آفا دسو
 رانا (عينشا|اذازحئرشاع ارت ارفالعارتانآورحأَسو
 نجاحا ان عيناها
 رمال كاي يدلني جز تااكودب أورانال

 ولا وألا اهم لاو اةومعريلاء اجت
 يللا ةديع كب تاقحالرنعدإيمادإ ب عجالاع
 . وضحت مة جمري يي تاز اذ ارتفع ظاطف
 د سة جراسا
 _ مفخاكوتير السا ذاقزكول لإ ايي ودل وتحب مشا

 7 د ورلار انه رتل اروع اووف كد ديالي
 | ةاكرتخلا: لشي ايزحالا ليها رمال وتكا6 1

 تخيل ادملال لوا بام تاق ارسنال
 لغو تدون يناضل ارزم »زم اياراذلج
 ااولتخاتجن نيف تايووجرس عننا جدلا ان
 2 أةورلامو فللكرتشملال اقزملا را وتتوزنلا
 يق ف لقالدناضمانا ةاتقتيب نما نيويوعتل 2
 را ةامرسلب ءافك ضي ءالاو اج 0

 1 تشو مارلالل اثربل غال ةروص نا ازنكاعرتشملا
 4 مدع خلا كيتا اديب زشلا نوب اقري تلا ووب الغ
 ل رك وست اغيل تخل يكل شاذأف أباوأ ءاشيزلأ ارابلا

 تاق ارد دانلوز شاك انوا دخل يري
 ايكو اناىريإجا اذارويد 2 تالوتسلاوا لوو

5 



 ل : 77 ما العاب لاقاموصشك اعز خل رفاا وعض ةنيزقا

 * ديا عاوزة ثفار لوبا يداو بهل ميشلان يبا
 ع ماكاو ”لحاو نايوزاجنلا ضر زيزعبلا سجال

 ةماالامدو انزل ايركر تناذاورةلااداى ميينكاهخارتام |
 ع 0 معو انينب

 1 رةذلا ماعلا اتم ةوتخاو |
 لكمال و اس قالة
 وفشل هارب تنال رهو ازاطابأعيبزركب جيقملا مل
 : 0 را

 : ول ان هاجم ذك زون
 .قييشحام ؟راةعنراتغم ياذا لا زبك نأتمت ١

 2 ارز هو درب "حالة ايالا ظ

 يا ازال اوزوتلاب ذياذا

 املا ارو حشمملا امل اور اينطلك عنب اجو اطانتشا
 كقلالارحا توانتت عيندكاوجؤهاضي ال تخاف
 ” لحارس, لطب صو الط 2 االع
 د يقال ةنخأ |! :امزلو تتوق ارحب الر زعدس
 - تارصذ زد وو جمال جيرح ا
 اجتمقوأبسد عيلشلااهولربزتللترتو طر مهذلاو ونحب
 رماح زوران ورارث دنا انة ايس ورمتلا اول
 6 اذايعبرولق تشن اوطو ملدل نجح هدوكل اح امرت
 :.:ةلابأج رح ءاشو رابط ميشاومت كرما
 أملقن 0 او عملا وح ىرفلاو
 اناقه طققرز وج تح هونت را ءانياكا
 ١ جد اف ووقت تاجا اناا



 ء««نهلئنتزتجب

 يلا امساشلن ايا انثعَو 0 ) ظ

 يتسم اف وستو
ِ 

3 
 داني زج ات رلاو امبلان ]را مان اهرحل الا
 0-0 ازا ياليت

 0 عيل عوطكد !اهدال ال
 هصولا رج تئشزا 0-6

 0 لبا ؛ يد تك

 2 !ةطضنلاو ةنراسزما بيو 0

 > الذان 22 :[خبأم هرأ ايوب 7 0

 ىيتين عا ةرع تتار :افيال نأ ةواماتاوإ اركرلا
 افاتار اهناؤ أيل اكدأ ة ملل اس اكل[ ضدالو عاب رالف سند دعا وورق ]كرلاة دوال يشمل ًاهرحأت
 - الامم انج ان الوبون تشل لان 21 روني تافالداحتشا اكل 1 الأنس عم نالاد
 20 نككلأ اضخال؛ ذاك قدرا علا هس
 راكد لصق وا ة خد دانا صحمتم لعرغاشر
 اذ ف ءاخربان سس اي دارا . تحكي ةاونف قولا رب ىرالزطلالكر مال دل 0 2211111111

 نضل ناهد ررا اتجوز دريل اك ملم
 اذا ووش تدل ريب ضوك اذا ريح امزموجا ازاقع
 تارك او تذيب دلع عار خل حلا يؤول

 كرات 7 اكد ءأأ 0 اجي وريف الامني 1 ىلا ماو ع «وال راسو زر

 0في

 5 اقف جذت الامر اذاناذ اتعفال ارصف بحت

 ظ اسال تاعي تذخال فشلا 6 ةلحؤامد



 صر

0 

 عيت رميهزحاأةئلا طش ركون وإن اورنج
 و ادارتها مس "هلا

 دل نمارذب لا ءالزاوقلا ىيدرهراووكف اروومشالف |
 لد مل ظ
 را ديعا صا رنوأ قتعلرنو 0 ا

 طغهترنإ يادولعةما جوت ناب ٠
 ضو أ بومتذغ نعال عون نا قددذلا ف 21

 نام ضواعم دانا ليزا رايت ةئازال قلطم) اكوام
 00 هاج ت0

 0 را ئايح تو حاجا راك ومب
 5 اوزيل ول تبجي هل هلقلممآذ

 ا 0 0 |نولويكاز رايات رع
 فأما روض كل غن هز اد كرت داو السأخ

 ياجلاطحلوزفب الزنا راتبلد سابو ابدأ لف
 طقس ال ئأعش -ويباذ افرح وحصل

 داو ةروا ميدل دش اره ع دما تنل اوح

 ءالوفد هي اننتنركرامرحادسمل اوراروعد اد
 . ناك اةضلابهنشاخ يلا درلا | اناابد كوبا يد
 تتبواينلان عين انا يفور آلان شباك

 ا 1

 :اكهرعشإ ايزتسيزجل هته االيزتام|

 ش ماذازوي تزل ترب دود نلعتم مةاضخلسوااطروا ةرور

 | زكا نا قا دلاكدو تلاصاش ءاوسارتويضصداتحتو

 معحال



 ذالك ليوناول ذا ةيرإا مارت جئنا عمو ! تيما 8 تيجي امم( :ادجسو يبتدي لك وع تح ضامن امس: وكب وم دا هزخا ءاكااميماو :اكالكف جبال يقيل زل مرقم دل ءالرا لل تمالم قا 00 هةلاكوا ل اصا رنشمو هود يذشا شن وشل سرر تصر داي وئام ص
 الاف عت جو حمو امور جسام ني تدان ماني مارت جابك اه ئاوزتركللا اقع
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 3 دات وبتيبأ: 5 زورتشا سر نازك م لع

  قتواو هداه بيا نحلورحا :احيوزانسلاد د
 علوم خلا ةراسإل هاند ا

 اخ 0 :اجفرون ا يكرر زرازاح
 دهب « راسل رافد .ناقارفكا تس
 ايمو ركضت هدانالرع مدخل .تاملحإلا_ لن قاف ترحل ه1[: ءارسانارئاش]
 زار طرت ع لاتحنلا نكات د[ نه ةادحا وت

 زياجفن رمل رن طع عير راض ايل عدارلاكاذ
 0 رولا درع أد
 6اوانيفتني] ذالابو أذان هيلي ءلوررغلا

 1 تو وفقا كا ةكلاك
 4 .اك اد طاق ليل هز د مز رم حاكما يرتشمل
 لاقي اجو راجي نانتم وش 0
 تاه طيعمأ دبكه لرتوأ ده يل لطالر وقتل اكا
 اعلام حايك ان قاما
 رن اول عضو اد اصلا حار و ا مضرحازخأن ادع
 اهرانقالهوراتخل عت اناوهوؤمل/
 حاملا داق لحالي اهيا
 فعال يدسباءاد كاطع هربش امركم :اراؤزجوا
 ل رهرهو عير ابن مي ايزل ةلاق
 نايت هلي طؤا شيا وشالرط - افاد بة لافرقو
 وهو قيعزاذقلا ءذاشنوانقأ اكن العم عاو
 ومنا اخت اى عيبلا حمس :ذازاهدلو اذ 1ةلجترتب

 نال ساوند ضب ضال دتكن
 نادي اا "مانو فك تطر كاز ة كاكارنعإ راوحل ةوتح

 /واعسرتلاو اف



 .ةيايزانوا سو ديناولل لصد خو هنئمكا وانام اكول
 دوعوما, | موغتل :

 دلش هس '" ىلا ة

 ىوسلزا يرش تن[ لطم وال ثروت زيككق يحاص
 علي سدي الهو اتخيل العم وسلا كهذا

 ل تلاؤؤم ار عمش ولا دل عاب وعنا اعتلال
 انتل ال سنت تلضبالوأ للا زن هورزنلا زب نا
 دنا يامححأ لتتم اطول ليتل ]قوتك و دارج
 مفناللممايةاوفزاذاخرض اخي انالككتت و وأ ةربفسوارهع
 منش نول ورا داعج لف اذقلا تقورتعشإ) نعسأمف
 اميفش أيل رئفشلاب طق مرات اذقوواقرقسو ا اججسم
 ريا ئازلا ةلزنع] مما وقولاو ةريقماو روييملا اذ دوسمل
 ا ا

 تريويغشلل لوقي : ابأما نيل عيدي زاصالا
 ل ودول اوي نايل: وصقل

 . | اوصالاو رزت اكد ا نال اكن وليفر سخيف ك عال
 دري نابت انطخال وإنتي ماقام نزال اكد

 لقي طلع نسل كل | مادو راو لحد نيب ) نبل يلطف
 انطورالاب دز قم مهشلا ةالكورتشنا نيب عير نبا هناك
 تلطمإ-لعاوف ىداكتنيللا د ماقأب ئلكرلو م تناناك

 ا

 داك زازا هد يور مصب هلاطي وش وملح ورع
 ماك طءانلج ناك



 .* عننا نود الاد نابلس ينم هداج

 ما مس لا د
 اراهنشعتب طداخ هياتم ةوجرلا معن عولساذاف فرت زجيو ظ

 اليلسأم ا رايوعم يتلا: زكا روب(, لع عدلا عنيف
 تعيبار الغ او ري لاب مرا غ اكد فتكا (: اكاداد نقلا أنلكيس
 هن هل ل -ىعينيخحويؤرشلاوا فلا ارزهتريعشو اطنحو لفأب
 م 7 ير تانكو لاهل فعل ياللا زاك
 يو ل كمطكاذك مذا عتب اهلحا»اليع زب اعفر لاذ
 نافل انعقد يعن تعيباهالعاذا امال ضسر اقسم عبو ا
 ل يفيده وزاد ماهي دايما ةالملست
 ل لحما شرإعيويؤ ذا اك+ اوازهانإو ملشن نال

 , .تلوامءاجات شرواك وا ىابل ادد حال نيكرح
 1 لحل حيزا حاوزمةءاجمأب حاد حاشم زل ايقاف
 .12جيباررقس اضن سبأ عتو كلا هر اهل رض فدل والإؤ مال
 ا !ييطانوبتيامجر يقرع تاب رادزم

 ا م ظلاؤيفي يلو عيبوا قرنفل داصكرلائصنلا
 2 يسلابل .اناؤ عافتإلامب الو عاملا

 .[هتكنانا طاره نلطإرضامتقد كل رشلا ضيا ذاوتنيالأ

 منا تعييرالامزبخلاذ اانا رتكسكرلا هلال ع جيدا يشل



 م 55 [ماهصالا دارهم صارت اك |

 | كيكتلاءولا ا اقزكزهح د د11: اييهرزالطد لق .

 ١ اال كيس وعض نافل اري نال مصل ل عرونشلاىا
 ' | مي هلاك ةيلطلا ةتوكتكاءاذ اناك نوصل »لش

 7-3 ' تيا لعضو ساد !ارلطنإتك

 2 6-2 1 ا
 .ةداوعما روش ريا قتل داو ةييوملا 0

 عع عا يردي 0

 ١ اع وكي تحنحا/ نفك نوطالاقاذل أ ىهاختينلا 9
 ' لق ومالا ماغطلاذاضا ذيك حا صا ادور الانيا
 ظ دلل زلعكا] هنا لاةاذاف برم زس داخلي وكيلا
 ذا[ مانكو هما ترد لوما عا تعارع يق

 اناا عالما وكلت
 ناافيمال اجب انس رمانداررذ هال ئلألا ع اضيف ادع رعب
 ا سك, انوا ازيزهر تو الكل هاي سفلأالغ
 رسمى رادو م وا اطيرمإل اهبلقلا

 لاو ا
 | ١ دك ةقلاانهو لكان دل مادا زددوو دارتس تلاع هين
 ١ ١ اهليظ رك قريقزكسإ وو انس شكدر هولا
 ظ اس ةيميس ورا ملت :يراعوكذإف



7 
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 2 ياو يا !

 كل يادوا كم وكن ازبوكل اهم ينطجك اق 2
 را ةراهت راع تين: رضا وكر ا حيعاةيراح ةددص

 0 ش

 0 0 يم
0 3 20 
 00 دهسال#

 33 اا ظ
3 0 

 امذوزيازعذ تحقير وك رع دا ضال و ناطقا وي
 دسم 7

 الج ةزمتشلازماقازمشاب عيدا والك ووت مه
 لاو امايدلوذإىا ير بف ةرجتؤم مالا ١

 [ دينيا اركز تعكف عيش ازعاج «هأ ولا
 فعلا غ !ومب قلعَسر يخرج متل نإ .اقبدلالرلا ةربغال
 هدو | لالا اررهرعرارتسأو هتجشماولا دام عاف زمكي 1

 ىاسقيإال ات ؤاعاشم سرد ديضلا»قاعتو أروقة ساك
 وكاس داب اسنيم هن

 خاككزلاعافنيإل نالانج ميلا ءأعفسني سلوا ةرحاو بادو :

 0, ليتم ثلاورهسلا الو فصلا تاكل
 دو عورزملا باو زمر لاك ذل اخ ناتي عاتئ أمت

 طال زممقما ناله ول الرخا لرش ديل اةناعو ها دسم
 0 شومتسالا ٠
 1 رخل ل الاقل تن 9



 هنعمل

 ظ 5 0 ا
 را ةطنلل+ | سو مورو محذ برهوم امال الو اارزسو
 فعام لعزل يعهتإ اهلل ىدواهرئاذكو أةيقد تزأص
 0 ا انعانملا ةمعملاذ
 ظ دادارتطعجيزنؤزلا غي اونا طع عبور اجهناحا للم
 0 "| د( درحد تكوطو (هراد غعات : دوه مالع اولا اغاش

 | (وجيارجذ مادو ارادؤاءاّمصحوول زون
 ايو ولو ماهطلاو عاتملاو ديمه( :ايرالوداتلاكا

 مطير انط حدو ! تغرم ل زعل سوهو اعاتم يذم |
 | قمح ايرتم حندوملا ءالصالأو ىلا يعدال باطل غسق واولا
 | | ةطاغاش ءاكرتيو ديفا ةعسونمترردلاونكهاولا ذلكم
 ..ةيلوعتمالا اذن ئهوملا لوا منل ازذ الا يعي ايشلا
 | | تلارعشي فورظملا ال انه دم ئلازكم لونش درهما اذكا
 ' |مصياماطلاو عاتهو ادا فورطملا جاله الل | اسأو

 وتو +وداللوورل نبا زعانف
 0 رمل مص[ امللاوو حاب لو با طه دوا عاتما

 ا قاهر امام لسا انزل

 قلاب لذا ا مال زدانلاقانأك

 ملأ ب وسو قانا ذاركو 00
 ظ ملا ب هولا ل وقر رف بهاولا:< اإلاررص اذ اوعي

 ْ لاو ربل ةضبقل نيل صم ذاب نود زعاذا
 . دهرلاو | يهرلا نب نرلاقل اب[ محي لعر مما ةيوصشلا
 . ةدنارج ند | اودا ماماللاقؤإتملا ضلت
 دشآخ الد لق .ةياوا ص ؤ يارا“ مدع ؤريعب آر [نجلأو هام

 | نيل ه4 ناو 57 0

7 



 .. جفحم

 ١ 7-2 ا
 ويح امسا 30 0

 راك اذاراجاو هلا سفي مالم عانوباشاوسباوغا ا
 لمواذاا كر (طلا «ويشلالكر املا ريل يؤم حيل رص أ

 كالا وز ةؤوين الخوي خاؤعب انقيواؤغإكؤؤسبلا»ا
 دق قافتالب ةيطارضيا لتر اطل عويشلا ا يلو صعل ا رو ةرسفم
 رار اتسا لق اذن ريملاس دبات طازج زجب مآ

 رنا قانا وس ةعل اميدلتبح يكمل «لسالا نك 1
 مال طفلا وذ هن اذا وصلو 2يرازما أ عيشلا | ٠

 'ايراطال لاير سا تفاعلا 1
 يملا بقلإط و تيلسفل فاز 2

 تجلرلا وجا اتياو تخيرم خالات 1 اهازعيرمال 57
 هلءاجمات اولا سمر 2ىرأ سا ةشهو

 لاقو عوجملاب تيتفأو ةرلطتاو سيصملا لابد تةرففووتنفلا
 ظ يام ميتسيد ول اني ريا اخ ماسالا ونش ظرتنيا 1

 ”.ةلابانوخم: اعاذأخ رعت اسال كونمةلدقلا ب لج ويقملا غالخ

 ةلافدادرسساو وجل ام لاهل |: درل رك ماعرف ارغب
 لاش رملكتا تف عام طيح زعم اةزرلاو اطل ةرازلا نجل
 يان [عاتب اهمارجو لاه راتهو ب لون المارلاكللا
 عؤلابذلرعاتيوؤئأرم ا الد ارا نبا جزل يسيو ةيلطلك تاجا
 يمت هولمضم ةقنم ناب اهو :افيمافك ل تاوعن
 ةايط اذإ| سيل اذا ءال ملا ةيالف ايفر وكيال قورنسملا
 يلا تنااذإي درسا اب) "قرنا جامنبم مي]ةغلاوم
 افلاام ةمادو جيدي ول ينمو ارب ايؤلهولا



 هنو زاهذ ئيعاحلص اس يب م اطر لاذ اج اوزيل تفرع ْ
: 

 ا يللا دو ةعبح خل ض عرع هضاب (يجزعرفلا :الاشيف/ روف أد
 ٠ دهنجر اءاباذازج هيلا نراك رحاومبف :تبانف انبحدوجووتحو ١

 .نانحلا طة رجب -الف ةنامازعمت دوما مشو: !ش

 | 2 0 يا :اهيهاصال قطا
 اسال لزعواب فعضا ١غ جوقال باننا قا
 الطباع: جوا ميازتك م يوالاذامز دالاذلو ةداندو

 مضت ذرلو ب لوفصلوبق دونم بالمقال انس ظ
 أهذا ارب عدوئارب مال د عرومرنو اريح رب 1 راك دوس
 مضت ول ةرملا د وكيال ثبح مم وار اري تسافاماهلا دبا زاك
 ٠.١ طفل 2ايناةيل اخايول مس بفرعول + اذا نازعب اك مزمدحاو زك ال
 ىب) قل عم وذل ل: طاعر رشا ور بصل ا نال هبه وئنناكدوشسا

 لير اة تيار نأ ةرضإ حد االول جواس مالعاب مص وزناج أ
 ريامد يعز ملا اطاتحا د (هشيركد آلا مالعايا مت للم

 .ةفتطرا زمام دال دز نجا نحر ةوصرعب رولا
 ظ 25 ازعمو ازعل بلا, نيج محن جن اجرال القأ منك |

 ضشوا عسا فطل ا كرح ماضعبتو أ وأ اتمهاقثالا

 ا قيمر صوار ترو
 ىلواهنةيفاطقو (ظفحت ع نفمايتم ماما بالامل ىاقرتارعت

 نحيلو دم زفر ةياكو )ياللا لرصالا خال عت ضد ا ءالاضم ْ

 ,4ى1ا6 افارطا ةلزنم اربد هتالمالل ا عيطنو ذوكك ل قش دله

 ... قعر جاع اسال اول واوان صوم نجت
 ا ةسنلا جارنا يصبالعأال ىئارحاو :بوهسلعوا عويْسالد

 زالروجيلا اذ تيدي وحصة رصتل ويش مز دحاورم
 ةرثعلاةرصن اوه نكد وهتك ةويشلا زويد ولا يؤمتلا
 2 | ان ناوي ابوتي ةذلل زوما ار دن] رع



 كوع ات عاورارا عمو ربولا#كيانرقفلاودحاوا ١
 تيد عاجل 0 9

 رديه رشم ا قزتاداامالخت ينام ناكر اصتنح
 مارتن فانا تش/ درو وعتسإا و ميولا زا ٠

 كانك دوه البقر أ ةملاذزثتسادا توالت رللذاختلا 0
 < بمص ةانيثمبأل عا ةرهدال نيلجل كرد هه نك

 تم ويد زيا باتوا رو ظ

 د7 ارح تلوانت ل والرجل ميلان ةرلاد ةماجالا فرز

 ايلا ماب الولايات مالرادؤ ددرتس كت به اضيا |
 ياعم ىلرايف طمد ماك دوخة يالاصابب | ٠

 لو دانا دره دوكإنل و راذكلا حالم باب مدت هزي ار
 ةودعرزاهمطرا بهو رمت ةسماولا]يضوطاكال كذااذا |
 نتا اركز يمادتتير يل ارا مانزل ةذانقلو عيرلاةلطسقلا ١ تعيبطالاءاورانارثلا هدا دويتو حالا داك ٠ ١
 0و !بوهولاريفوذافلواثصلل

 امري رطم ورع راذ كي ؛ةدارا نجا عدول ا ءاوعان
 اة رطمو ل ةانلو عر ىرب يلو اون ا :ث جيل جراد اك

 ةدخاو ياها لاس للاب ديلا «ذرتسم ال ظ
 و اررلاو كلاتارباك هاملت مرطا 0 غاضرلا ثتناوخالاوأ ٠

 ةييؤلسإللعدوقل ايد عوجر ال يو ضاراةواتساةداسبلا موا | ٠ ١
 معلوف مدور ام اننى هرارل سي ايفل لال اره يمال ضنا ١
 قحداعاو ضقمي امى ممعيفي ا مزيهتجلجارلا ةيئزسلا
 ورأي دوور شلازف نيت حريز كي كاملا تيل تعمل

 كلذإا جانخلا ذارل ارلاالائؤرالو تنضالب عرجرلابجزتال كا 1
 ره رن | وجر للة وسو ةاهنالا ا نجاح هخ الايد تيز راق



 لتس! است دنا تخير كلا هل الع 2 ةيتحا عرج كيم كأذ
 يا ءار كراع ول ورنا ل امام خللا هذ
 لو ا را |,نوقدرعت
 ارجايرك# امدولم اخ جلل اخلق حزاففلا هأشسم

 اياد تطعن ذل أضر قنا خالدا
 دانا طويلب اناا 2

 | دمع ولامس او اجدالوأو و رجالا |

 نراك وب دانه هانا
 ياقلب يوم اعنو لوب وال كمر وب جذل تجر نام ا

 فتجاو ناد( يصبر ل 7

 | ةلصتسارابذو هوع ىاهاركد و زل ةويعقمد اذا هقعلكد تخل
 .2اةشاماينزكا ومش و” ربو نزوات نيالا, وللا وقل اهطح
 اع صفلاو ايضويو بعل امصنيلم ور وهوبا تسلا ةدابزلاو تهون ف ريتا
 | تبلت لرككالصاعجلا عازل رسال زعيم
 ان نول لاضتنازق كلما نافإ بيهم تاماذ سأرحل كوم
 يال ةزاولاو بهارلالا عدلا قحبصو يرعنلا نالف اولا تامأذا
 هةومدوصقم رغب الذ ميجا تحن اهيا

 لسه جرع أ: زخ لة زاب رطل لاعارئاديص ايلا ضوعل ا لو صون ذ (

 تيا هحدمدرفوجي ريانا |ارلياععوا انعاسوا
 7 ولاا نجالاوأ ل بوهرلا زمزم وعلا نايداوبكا اقلطم هتبواكوج
 تلا صمم ا هنحيوللبل اركو عدجملا قحقسرراذا لس عل ازالالوا
 لكذ كل عجبا قحاططاتمال ل هجوم أ ععربتم ابال ءضوعو

 ١ انكو عوبتمد المزي طبل اكانا ل ؟يتمو ربا لعموم اور و زئاج
 7س وترحم ا

 ضرك ضقت لسن ل زو اوني

 كي دساوتلاذ بمحل حافل امن نا
 لسختو املا ممل راكد ةأطنو بحتالب اهسشراقتلا م اج

- 

 تفو



 اناناةدامالمورلوأع انمدامكت 7 اهاتقر
 :نفأ نا ممرسوو ةهاتقو اوال ذايب :ةالعلا مدبلج
 ظ . كو فرت ءنمت كل دانا سوهو اتاك
 :كاوئاامناضو لمالهو نإ اذازك فلحإب ةرص لاهل: :هصوملا
 قلل لاو نزلا املأ ينجوزلا "الاول وو يطل سم اوأكرحل تومهبملاو ةدابزل !لايلاف رثرجمد فشانماب فل )عروب ون امورقام جلس ةدوتد تح

 ' قسم و دانا عمل ارمشسز اه نانلائىر
 بينو عوج صاولاكا اهلررمااودحلالاف جالا هشه نبع
 نوناداو ريال دل زك نحف صصصرملا ناقل
 1 !هوريعتم امم دب رزلاءاف حالا ةجقيتلا

 تطيرراراقا عج ةزكي بلا دارا دعا لاف
 حمال ءوجلاب ئانلإملا ءا يمول هانتوعلااقل

 اوف ءامد قالتله اب ةرضفم اعلا و
 . يد هدوم رزرجي[ ازال ل وال جيرو نغتاكنأ تع
 20و وانجب الرمال ثمل عقلا

 ١ ميلا لنا رقوعدسمب وه ولاوزلاو نط صنو اه
 ة تكي تيرا 2مل عوصر سم تاداذاخرطك هولا

 هالي امدرروعئدوحلل ضملادس فيد ا نينتسنا
 .ةكيذرشالاىمرعال نارولغق قالو دانت ]يا عا ضوعؤيسياا ١
 ءاقواديل سدو هملالما هدب ل اهمها ةزحز انا
 اذاامالختونوجر مو ة بأس كس اننجاو زيا ل جب جام ذ
 مسوخااع اد لزم العلزبلا عنواين نال طور تماقؤعلا ا
 ةنوساَيوَح اروضب رمرعمل ةرزسال ؤررك ومما مابأ تيا ق+

 ظ ا 1

 يضيق ةحنواو لوازم اونؤفاة يجلس
 مانا دعما زم 100 ا

 تيد ب



 دكيونعا مرح ان تكل اهذاحاولا ةالءاهو صاف وام

 قااررطبف وهذا هر ذو در[ لا جوشو زك اجالأبنأهيلا ىلا هانا يزركرحالا ليو عرد أبوا انهالربمب برثلا اله

 69:12 هملتج دفا عجيل الما ةكجبوا نيؤزلا

 الاف شاهدإ 2 ف ( ازناجليمذاءانخهرعيود مهل ا وصح

 انعراعةرموعلا هد عنوانا ث اهلا نو درمقم يل وجر ال انتلف
 قاتعاع ةعرلاقاتءاوصنائرتلاو («انترل بإسم :تبااذوت
 لن لتلإت ةأتمالبقاعتس جرجا قت ودوار )؟وقولا
 الم توملاوارلط وراق اتعا ريمف اترشلادلا )ب وهول ا كلمزع
 / * |اهتايجوم كم ضفزس ال :ظبم قلاون هرب ذراماذ انك كم هابيل بداولا تجار يوتا قو عجب طب فقول |
 ةادرطصأب ةريتم شل اردو لع ماو دازوو لع ضونقمل
 ٠ يرو... ضف وو جاوب هاو ةزمص
 امتاصوي كلل ةئلاو بوويولا ز عزام زوكب دوشوما
 ”اكيكواطازنب عوتلاع طافي اوفي طحاودحل ونامل
 | طق هاولل تهازعرشلا ]1 ةداعاوزنمالا ههارتمإ عش
 ١ /يقلاركلاد وعذ اكمال (ئنن اوربي نمل ةلهاو طق عاصبت

  الدصإ كولو دتصو د ادور سر وبا عشا عجاف 25
 ظ الاد ر موج 1طن زقساو ]بوه 32 امل فص
 ىالازونان جلا نوير :هناجئهقسواف عيبترمع |
 كيكرطاتلا اطباو :نرصوملارارلا وزن الان أب عجلاداععنألل |

 , تناكاكداللا ةداغو ءانبلا هموم: ةزيواثبلا بصتسزلا»
 دبغلاّ شما (ةةلفر شياب رعت ولاننئالكبازو تم دالك ١

 ولون فحم اقل لطفا نزلا فدي رت مارت ايطملاةرمال

 ' هبه ظعلاوجرعو ني لذازمرب كا ويل وا جل قر مؤ تبسم
 الك يكربملا اند تبعو ةلوتي ناب وسرت هك اذا نه هانم
 كلبه لور ءانذانيلا راكم رك ذا اًماَو بذل ار ميشو هن"



 عسا تت ومو يضوعلا نيرئاعلا
 بيان دريد هر اسد سهم اك ةلوش افط | هبالا هرج
 .ةلادعواززءانر ويل كوم اكدمع ةفاقمتس ةةراراجب
 كيلومترا انلوالييل ةرملا مال اميناو هارت | ذي واشاد
 دوعالب نييك رملا تلق داك نيربمل ابالعركما امامي

 هاكرعالكيلئلااضاو ايو عشك نوع نع: دمع يلاو

 كلت ارزوكر ومنا تفرعرق تلق ةيلول رينبو ع كو طيف
 1701111 ال ضرح صرت الباك ايبوكضوحالت

 اىاارل ارد طرش كلتا انملا طل ا ًءانسنا تورعو اعين انوك

 2ةلةمنركيدد له اره تجدذلاةول ةح لا جلطمالرأقلا ظ
 يبل اةريصيالح هد ابعملا ا لهن ءاشا اهرشبو لاس وكي بيا
 فونرح هيلا لودامملا زن فما زعم اظشوْم ل مامزال
 ال جمرز | ةرصعف ساب هكرهو هاقيلا لاجل ماكيإإع

 ةلصمةدابن.ةر (صضلا : ناب ]غلا عوازم نيب قرد

 ' يلع ةيماجو ليته درب ة لج اكرر نضل مود
 كالومملا اخ ةيحارلادحبال تحاموكا تاككاوا كإزلا
 كيج | يملا داداه كتل مشو منال
 | خلا توين ديل ليدل[ طماع بهو

 دضن و ول اهوا ىعلح ترص بوجوم ا ةرقورللمتم ةدنزل
 يراهن كعبهو لل اقوارتتتعد علب لا ةةمللع
 ًاقاازكتن انا عمدا ول اوالا لكما ةانفلل رابتعا مجال

 ا ا درب كالع أب ةررقدوا اناقه ذوا رلاوتسا
 ا ظ لطتال نال رمطاو تره ابتم يخت ةررصلاو رمل و ةصوعإت
 طالاؤطنإو ىولاز ]حا هالو ئلاورماك ةرسانل اذوخلاب

 , ىرلا زها ةزوب ناز ال[ جل متو ا تسال جو اضع
 ١ هذا دارو :ز وخلل حل ره نا تار و وعلا زم



 اذاماتلطم كلا قينوهو دقمل اختة مدنلا لونا الماش
 كلا ضتعإو قالطال ازانتوسد اكرر ةر وكرم اطل ربتعا

 طقلافوتدرطدلا طق تملا ما بديلا جايا زمايش صوعب و امال
 | امترلعيممي امداد إو طرشل || طب دوق قنتسالف نا اج

 / كدر ع اوقب رك لوفي او ةلهوملا ىلا لم

 درج اء او ميونم كازئا وت اهوقز رق ل وال وخد انعاوما
 ةينمد هجومو ةضاداث حالو توعاه الس توعلا اكاد
 مالا ىلا تضع اهبهد د ارحتغأ :ةرملاور ظلاركو دار
 تعالج حاول الانعالوخشم ىووملا نإ ةرككس لحس مل برجل
 ديا معقل: لامعا ميمو اباعر د زيوت

 هللورك لاجولُخ تاكؤشجا د برم كنار لأ ّقب
 قلعت هال اد اللولب نيدلا ذو تعئقرب تناحرقتاجا

 لعأو دعلتإر (تد كر لع ناكنلا هنلودرخ لاول ةرغحل وشل
 وتر يول حازب هن دوك اكو جت يره مال ربا 1
 لطيبوليلا مجلد رت تاماذاخ مخ ةرمزحللهراد|محيئاوؤلا

 دايز نام ل نوكيا كى لبق تمدد لوطي اهل اذاوفلا
 ذيل امرعل ريتتناو ةويمزخشب ماكر ظندالو هد بايد الامد

 طارتنمب ل ل رم ارنالح ء أنيميا وصي نيون! الاد اخ
 1 كنزا ءازنانوكين هزة ومرونا ادت
 1 2 > نمو: جرش زوالا نيرلا كليم حام حوزأل

 ةرتؤلوما طه للم بأب جل رجا مرر اض ضل قاف كعب
 موق علرشأغا اروع مقفل او ورجال نارك المعد
 مهمل ا ةرادحلا اييرعتز اير "مال وك, ض وحب موسم عفت
 اكدااصالرعوشلمو رسأاهلا طشلأب ةرمثملا موا نا منامك 1

000 



 اح .ابتيحسملا -. هااوؤسس_ ميس.

 )ا غاوي ازبار ومان كتبه و وا لك لرسالة كر عارم
 ١" ٍ انك أر ثدارلا نبت كيرحا قريمل لاهتول تحير اصل | ظعلب وعسن ةءاجهلا

 ا ةاا لقلب دقعسالاك براغ انمار صوضعم ةراحا تباكطما طل قو

 | ةر احلال ةرمكو ةراجا تناكدوعدإلب ابل لكرحا ورا اقول تح
 / | ًنلةللكةراجازمكيو زوايا نراللا ةضهتاسزكهو !لة لق
 ظ ا ئ قلها هين عيت هتاف ةولَحروو |
 ' كابو كملف لم رضاع نال اال
 1 ١ فرصا الر فعن لادم عيل املي ةمنيال ةراجللا ا

 1 ٌرمدءارزلا و اكسل اكترف وا كلاط ملا نأ ودا
 لولا دايوأ وو .وأاك ةرمزمالارعادذوارضالاورارلا كسا

 ا وع  ةرأشالاوا اموكو ةطادخلو قيصلاو

 ويد اخي داق هلارناسي خا
 دقمل الشعل ,الىار تمل رجا مرا صممها و منلا م يافا زم

 ناضةلازحإ سوا فلا هبل وا ناك نعاس يا 1

 هم ةاو املا ةضو اعلا ريطتقمو الا مزحالو اشيش ينم فخ عفنم

 ,كابرإ تبا لري اؤضاتتلا ةعفلملا ناجم خئارتلا ةمورتط
 | قحل كيال زجر دعلاب بجاول اوه روكي ماجا لول حلي
 2 ردع لجيش دشن
 ا تتطتوأ ب مضار رجالا أذ ردع: وقعمل اننا هيتس
 5 هاف نك لوقدازعلع رو ةاغيتملا
 ؟عكر مل ذاوا بصب نحال و متيو ؛وفب و اهيسدلا موكل جول
 ةريارلو هونك صرالاو دال ”ا/ايلطرومارجال امن هرب

 0 مط زك تفرك ةاو ىلا قضت داس طي ايلول
 ١ جزل زوبايوجو انقل كاملا وجد زفشمالا صح الذ اجرا
 ١ توعد اورمد]ملال] ولازم” عرف اذا قباضلا هزه ةرجاللرط

ْ 
 الزين نالوا يغني هدر ته اتي ةع ذزجياتسكلا ظ
 ىرخبتلاو نيه ارثاوملاو هدو سل ةركدو ريا وتنارغل و



 ةلاناؤل زعل كيلاذارأرشلااتيايلا ةركفرحألل درسللراوشخيلا | 7

 6 لعزل لا تيب رمل اطادندا6 ناز يغسل جمافظ وت ْ
 ردح ةحيجللا حطي زمعب اما لنوع بينا ماذا حد كع
 قرصا افرونلا :خارطار عاش تيب ريل جلادطز اينو
 رجال قو نام دجال: املاورجالا+اقانيلمع مزعل ورجال الذ هدا
 : 21! هريدي الف جرحا رمل ةرتحا خافت ةولاظلا 3م
 افا عرضارمو عالج فاسحالا لبى حرش صل اةو امي

 افجر ضار هاتيارملاعورنبؤلا نا نالذالولام اجت
 عالم قرتحالا ص 1 هامل هسرّان اثينا اَةََح
 امهاناع اوفذداضلارض عاش. قرتحإ اذاوال ونا

 يجن ماهرك : تالا ررفعاةعاهت ىلاكتءالهاينااماو 71

 جاتا تيبؤمزبخا اذا ايهما ضوه الجنط امري
 هلق هتاسدلا وص اّض اخارمجانوكي ةريغل وزي انك اكذو

 "يللي الات ثيحك نيب ذاب ورد عصف اك لضبالا ٠

 انشر تلم صب اكرميسفلاب ةرملا لع تح قمل وثوم

 لبابا دلالعرجأ تسب ىعاسو هريس ميجا انتي
 1 فاما ةنابعل ات دارو كرت [مجا ايم دهب ةامنلا اختمالو |

 الللامقسكا قرتححا اولذ لاق ياها صن ا ةىئمللا زهءاشن
 ى/ؤفتحا جس هاذ هاج وكملل ةجاالف هزخالخق ٠ ١
 ديوي ]نانا نامضالو تيب 1 عضل انا رصاض الرحال طخ
 عضل نامانلعترع ءايمارو زير ةدلإ اسوم انجل
 قال هل>بدلووصخإلاو باوسل ماسر لام نلؤزبا
 2! هازل تري هوعواتلابرمترراصفلاو ءاضلاكديعلا !ٍ
 دوضعملاو الع ذا تونلازساغ مز رخال
 تا: عبلة لرب :اعيتمال لوح: هذ[ لو نص هع
 كوم زازحاو يؤمن بلا ل

 | يغلاو ساو ماللاو زا هنطك ماش ال: ضبفلا[3

 خررلا



 ريب يعكس سور دع تريلا

 اعز و ارا ناولعمإ ابعد اكول اتكرحال لد قت“ احن
 زي موسم اعملي طءاوواألأاو .0متلزولا نقسم ظ

 دة اتيملا ةبوصةتتروزلامقلا ضدنا دلع

 لاا فال وسع لايزسوتمو رجع دإو سووا مروقام

 لادا قار روت اطار جدلا 9 ضومعووس | .

 هللحا زاك اصفر اتتدييامئ اه 0 ارود]ونرمظرد وارتتس

 جحر نجل ةد واج -قرل اذار نراجع لانك ئرينصلاجماجلل لغد

 "لمواد دابحا ذاك كاهل قع: :راخ يملا غارق :

 .ماقمو يع اؤقد ]اذ سبع |العئ فعلا نا ترعرع
 6 ويب نانا محاميد ةتييعؤستلا انبلاالخع
 ]بة رخل ءا ل لعسلو امال ور اعتق ايي عطرخال
 ذأ د. دار حلايب ةناعتسا أنو عيال

 داع هدر نا ديري دارو اس اسيا الجير حاتسورجالازك
 نايل رجالا ءأ ادهالد نازل زهركذ تدعو ل ا | تومل هازل افا
 كالي ةيكدا دولا: داق لع ديفعم ا

 ناطر زج اكريعي ورجال اهقمذدوعلا» انضتنرقو قاسم مكل
 قلو أ :رتقن درمل انجاذ حالا ازكو ل جاال ذاذزتف تفشل طاخ

 0 زئلا ةروصُل

 نوال ]وبا مرت داب كانو أر اداهج يصدم اميالاوبدلع
 ةراط لجلك لور رملايعيفتواذتبال اورلإ دا هدرا ارو

 موفر | سوو سوو[ ةأبل ضر اداوتل يجئادا دلع نام دلالد 1
 "16 ياو لاك 16 الاز تمر سقت ولص
 3 انيق وجر انبلاديفوأيقرجرلا صياالأ ةغداف حالا
 دوا هاضرسذالاو ضر الا حلت لا نقن نارحا تل لارتر البلام مص

 عرزلاو اررجاصل لضرالاو ارريحل صل نيزذلاو اان لامك راو
 سا لا ةلمل غال كرري ناحل تن رحاب راد ]بل عر جبل ةدمتضت

 --_ عححتسسدس

 0 ا م م م م ب  ببم يحم 1 دج سرح يس بيج تي م جد جيت يع - 22222 و 2 0-2-2-2

 سوسو جمع جوح



 ةزامادس ورجل وااو ف كاب ا ا
 داويلوعءازطرا ل عولبع ادد ءدباهوزوخل جاعرذو حزلاكت زلاكت يلو
 ةكرلا هيب ل دراصتدوأاهليؤنبز لإ قرا ةباد
 راجع طعاسو ديالا ةراجل كانممزغدورلاةءاجا يعافذ ةلالعافطحمو ينلاورجلف ىكلا يارلاورنكأ ذيل ارسال و الك
 اخبره (رلعلعاسو اكن يرسم ءاذذل 411 دقوانلطم
 هذا ئجملءانابزج نزلا وبر اش مولان ابوا بكر "رينا لعلاةهنان رعت اك دا بكرلا عن ناك زو و رو ةرماج ظ

 تايقر هريعركرب نإ طبل ارحلو كر اورزطب ياذا لاو رجل
 صصختاو زنا قازكم انا وكنب نارا ضهارصالا# ادا
 لاك عتملاب فا تخاس كاك ىرهن هال نيص لاخر ثكارل

 كنون كاف ةرامإو [ةاجل رغما مفرط جاتو ظ
 دخت و مداتوايتفو دامرادخ اور صد و سادلا توافتل نصت

 دير تماما: اجار لاو افركم نار
 ياو ملى رككاسقو ادلب ساق سرع لا
 وع ارضالا بتاعت نزوابواست أو رضاذ
 1 الايبرح:زوزتم لع عاطل هاسانطق (رلع| يي اهرحات لل ح
 ةطسرعقلاو اه يط# نصوم و زجل نال ذبالاذ خب وأيا
 داّامؤرفف بوكر ىلا كار ركد الاه مران رتواهفط
 كر موس /هزءلاب لصابلل رشا اذ ضيدرلاو ندم لما

 2 ءامه اييكرول ال ئادرالاكد امل اعلا ل بقتل ملح ا ١
 ء كل لمن جا ا دجقيطت تبارل ا تناكن وقيل عبيط
 ييضوراشنال تناهاذا اماشارلا ولعن روكف مارا زكا
 أَي در اول'نالالجي لوي قو باكر احمل اذ امل اقيتيلع

 اذ 1 صو رسال ]

 و 8 دقلاولخُ دانا اررؤ رص

 رطا



 0 ميس
 ياذالا الأمر روس نان كركيالك فتتتلطفنالا هديب وبول
 اضيع اعتبارا[ ز راجت ذهب ة ديو لقل ندا طخ

 1 اهلا ابداع دوا دروسا

 ىلا | صحيت واح ةوارعب زيراتي, رمأُم
 الاوت تب تزساا غطي راعاو راحل ةوكاما كان
 ةلفاظا اهوملابدارميلف اش انوهتيب ل هتان ذافتمنم

 3712ج زاب رضوأ 25 عا لولا اذا كو صار
 9, ًالطمر جذلداد رجس عوام اذا ول 03 1

 كاز انل دراما اضفبزاقل ملال نمر لانه ن كو ,تخاكالا
 اذاكر طعاذإ ريد ازيطيفزوم ةوصارؤال تنل جوانب
 نيناكرجتيج]تمر |ادلبوا جرمالام حارا دب هدير
 3 انف (لز ربو كونَص د ريرخلا هلل ل سايل انالتارعل مال

 افي كانا قربا سا رز زماني لح الج
 وانتم اذارخاوبسوادبومصلا و مدقلاولوعلاب هيرو أَ
 سات! اووف عض يقنز ةشساذال ذه ءالع اضالذ
 ملل اغا لمحور رتل صل رانن يمول رم كول موكل ذي
 ر تانجملتمويلا ءالزلتاذا رضولدلا] لوف مل اؤ لحال يول
 الط ةرحرلا ل اوهبو' 1 ةرهل الربلاق.ضيدول إبهام ناكل
 7 عرزل اصرارجاتل/ق لا ومخل اس لول غلباذا
 قنا قدرع شنابر احر ا لانا 01
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 ا

 ظ ظ
 دس

 ا سا: سس توعيه م ل سلخ

 + ور د سم ب ردح



 ب نول م ش

 كي ةالععرد لاه طمارادوااتزراهرحاتنا نا اسيارصت انك ظ

 قمل وش اد نال, اماذلاءرذحارحارجأ سبا لعتؤكمو رجأتسملا

 1اس 2 سلا نيو وا ذرلخ افا سل

 طاق باستقطدل ايل تحدد اا رؤيا
 دريمو ةيرحابد اهقلا راو ا هون يؤرمص هاشم عاولإ رح :

 كوه فخ ولا اتبرتيذال ةاطودوهكرانلوزلا هانسإن
 عضل اذن رقفتفا طمع ديدان ةودنل اذن (راقتي (هفقل الطالع
 ةمحوممل نا ارجا نكد نم يتعطل ]سؤ ةنلانلو ”تفاوملا
 مانت دانلقا راجل هاو و و

 ' ايلا راب هاذضاترنن ندد انسب زعلفلا
 1 ري فابن انما الرعيل زا وذل اب درقب ل والألم روي

 اي راداودع مود يأمل ضوامملاب ةراجال|ريتمبف الاسر يصمد
 اس اخ اركذو اهو كلا مد عايل لحلو

 ل /مولانال تحاور كرم دئيضدا هد:

 ترابي نورا ف و منيا و عاش انكي تاو
 اهلاويشلا عبرت زتحإ وصألا د وذ اشم ا) :لييكجو اوجد لكلا د

 جرا اسفر درج اذ اكاعربزغا خو ةداجلان مالا

 تقتل ناد لتتم لملابوا اهرحل تافرحارل اهراد ءالجر
 كلذ داس كيما يقلل يحبذ كب ثني

 دال فاتخال ةربعالش ارح ادخال ب ماو ويش ارعم
 كالياري النمل | يمض خرط اذ اذ كمل
 ناينالب در ادوا يوت ةراحالا محي ابتدي كتب كاشاركنو

 أدخل درج لاق ايست هدهد تدم



 0 الوهجوحال د يميؤجالا ديما تتءاصرجأ د

 التبرو امرت زاد تسلا ر هجم ادت لل نرهركرن لانا د |

 ارض ف داتا: اهشن زن رحا صو هرج
 يس فلاساوا نربط كلاو ار عنب 2
 ”اهحطا لئيم ة دال بييللازيليا لخزحا لحا اما ذاعا

 2 ل ارد بالا رع ضان ملارجا ماك اى دنعوصتسو الاس

 اقرت فلة سالع ذي دولاب اسادلا اعمر دنقل لج ملة د
 ملذافت تشو نعلاب موت اغا ازرلع ايفا هلت داكوذانلاءا
 «يئامطقيرتملاب تيزامئلويجلا كيتا ردنا ذقت
 يا بوو مور زل فلا وعول يجاذاو طاق[

 ياسر زباب ناوشارطع تولب انفلات تحور هرواصالا
 طع ةرادرجا راه ماقملاازهؤ يطضم مولا تارابغماذ ا

 معئرر م وال تمررثا د زن ةدموكشإ ورجرنكىا اينعيللا لابحف
 ”لقراوجلةرملا مآ ةزيسو خلد |اذل تمارس ةرهالسفتلا 5

 :لجيعرتمإل وه كمال اة ةرضو طقفدحلو زك
 متع اذ مجن لوا مميؤاو ى دال يبا مل ءالو لأم 52
 ”اينال ايا زضني مف لدا اد مالا عت

 0 ]وا ديك تلك ود عب

 تاركا م ب تال
 ميله انيسو ناتي تلا ذرب مييرقعلااب اهدار ءال !وأأ
 ل داورلام اطفو نرخاثما صعبزالاهذو
 عون لوالز امتعاو يراسل لكك )ال امدجو ]ارب شل مولا
 نيلئملابقلعساز كبر ثزورشا ةسلتجرجل دياب ههيمكاالا

 ةملاءارقملازاجا رن زكررصح هلعوروررشلا هاج ييادازعيأدس 1

 ميل ناو مارلي ترج داون وحار ا جمتر اذ ةيولدم تاض يا

 و يا ل ول |

 ىاالاو تلاوه :عبج رت زعإ وب ءابولم5 :



 دايس راجعوا لك اقوال هع تنوذ انيك كأو
 ١ يريشماعاب دانيل اهنا اذار ب اة جتئرلا كامرا نعبر نمد

 مفر هادبالاةيقرم دعا ثيحانو لد ملكيال ئلح اب دامإلا
 ' تسل وال ما وتعأ لااا هايتمل اىاناكنا5 للا
 أ "نل تق طملة اتكلم اي امد اللا هتك
 لم رز اأر اصنزعتاذ لالا لاجل نال
 .ةهلشار اج مارال نزف مب هلأ ير [ماتنجات
 ”نسانل ضر اعياد جلد مالوم ملط صنااكو رام
 0سم جايرتظلاو رج معا ورهحاعسو بجسر! ىورأل
 بلأر [تسكر المخ الفلا اوهو نئملا 3[مهنؤعد رتانالوصيالالا

 انا ذاتحسلا باهت وفل داتنلاوأأ مس بدل كاوا
 هيكرجيذو عاجال غل عو هر حا جه ونا كوع هراناك

 نيملا ذكي رو هنوقعلان امام ال وريال راصعالا فلس أ متل

 يدش خورردرتو رينبو وصلا :ناسجمو يقل اواعلا
 يلةاضا يلب تمر اذائجازسالاناو تدل

 سعفايتوكو ارماهطوعاضرإنيثو راكيذال أرريع اولا ولأب

 ةفئاننإملا ارئاسعالز مهل "ردا ادرار دا !و لقت
 كفل الر' اطال اواعّرعْصوَتلا سانلا نين داعلا ال لل ذكرلانهد

 :ذابالارجارتسم| تب ا ررطو يورملو مالو ملا هع
 حلالا ايلف جزل وحطوا ما ارطوزرارسؤر عنب
 كا انوكهل ]كميل نما جال هلزنماو اهيقطو ويعيد كك
 عيد اننا يعط تا جوزللوا لومداالب اخي

 مر عوز: اكواوسلر دارو ول زعطلا ةراجا عبئا رش ارق
 قلاوخا خب ووماج زب الون اريل ةأرماسمركيا

 اا ذيك موو دفحو هل خب جور اخذ ماونمي ما جدزلاو ٠
 .اهلوقو (مولدق رقملا اما اجلا يمنءار ةلامراف ابل



 ا

 : 16763 دك الا نكمل عال منع ل
 يي اال ةلاوسزرهلا قسرا اغا وؤدؤ 2

 ءايولؤ +

 ل رجاق فو ضد فيلا مامطلاو ادا ات 1

 الجرب نع ضن انا وقبازهو ع عفو يكسو داعتمضملا

 ”ةيعساطر رهو رالا انزجلازعانامحعابمرالا هاك
 توداخلاده ءاف ثار مس اةازإَو الو لى اردرت لحل اسدأب :

 منيهلالهةةقورسعبب ر .طبلاد دوادانتوععراةسعب

 .دمدومافطعالصإو ايتو وسلا بعارطعو ول غارب نإ
 الامف داي ةداصفرومال ة زهد وت ةلا مكلفا ءاةداعلا مال

 :اكأل عاضرالرجا ذافرجلا]ذ ةرطادصم و م[وطب لَو !ز

 اب تالين عضااماذ مؤقنؤانرا

 4 ضقت اول اذازك رجلا منح ع صاّرحا ساما
 , ,ضالملو"انيلاو مفلاو فل ملعتو 20

 انسانا وشد ناكخ#/باكوريلال»

 ري الوزن دافع داوهف رتل عور نعداب عوطوج ظ

 تس ظ

 مم م 2 رجالا كد 0

 ىافتووالفلم ها ةدأدلا غال أير: ت رع ارق |روسومعبرم وز

 هداج[ ول اراججلت وتم ب طرح لا عدد ما ةراجللا

 عدا نيب رهي لحنا نع جدال وناعيرقو اطلت
 اعاد ائاز 0 ءانعمؤ دالي والا

 ناعم كوع سريبلا ققرلا عمال رمل انه
 | تنلارت عز دلاركذو وشمل :وكرضتقن تقول ارك >الإعدوصفملا
 تفل داون عفن ايزل الحا هرجا يجن ال وإلا هوكوعنقي

 وربنا وتسوولا الهدا هيك لمد وسلا



 .٠ لوز كلذ يا نجصره و رن دوه جيلا تاي وباش |
 بكرايزحارجو نبط لاح 1ةراجال جدر حلت نع[ ٠ ١

 ًاكامأ
 اير

 دقلة هر ل (تمتسا/>يو ايس ادوذؤ ةاللخما ماجا اوان اسكرحيي اكيد هدول اكل ةلب إو يعنلا دحر ىلو ةناما ىيمالو ةرل ةراجالاءال ا اجل روع امان

 ا
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 ديا. تال طوي ان هرب الرخا الو راغالزق |

 الخاد انهن وكيف ءلحلا اىثنح ءانتنال (كنلا مري ل ةرجلا '

 مبا اورج ن جير فوسواهتكيل كامل رضاوابص
 ول شذ ذ دانو خا فانكلارضلا طقم اىتسوس
 ظ م ةراسنال نال أك ماكر معو طف أضل طرس اوثرعن
 يااا كري مسأ تلال ات دلال عربا جاالجرف هرخو

 -ةرادرحأ اذاؤمب هلا دعااذار أدلت! (ذز وع
 رطل وا ىرخا ةداد بركرباهينكرمل كا دو اكخارادزكس 10

 اذوكفنملا خمر كامل عدوتسما مال انرزعي يفرح حلم ئ
 ١ هنعوتلا د امانا ذاذ لافليو درج
 ضنا تخااذ امون لعاشلا م ره نفط يما
 ىعدرب هكا ةقاخإن هاجرت هلو كنا دي
 ْ يل اقام تل انج تكيل فل تا لل و تنال دوق د اههاظأ
 .نلاشنلاو للا عيجرلو د رتل ادحيو كارلا ام
 كدمات حو تملا لح ضال رهو اه تخارجو كاودةلعلا

 ١ لضتلا]-امرعءاوريعتو اردا ىومزاوعبم
 ١ قرفاشنلا ردو نانا اهي متاو ثلا ماحاشنلاو
 زير نفح قلو دف دا ضمكيإلا زلت نجا دام غاش

 ماكورتلا ءانبنادن ند لخال ثدلا مزاج تحرش
 لوزا نرحل حاوره وا

 2 مدعامرحل لل عرقوارزه اثنلاو ل ضن الح امرع ماو وف

 وتيم يمتع ل2 116 عيون« بالعوناو
 9 أنورء تلجأ اهرحا :اهزرربجل األ كأي عاجلا

 دا وكر طانلط حلو زون, الاذأيب و صاد جالا 5

 لل هدحو الجير تلا ذا ما تقوصريحالعدحإولك العلا
 00 “0 ماك يمويواهدسربقمرؤدتس زامل وا

 ١ انعااننت و :ناوزملا ف ةمورعم فذ انا« ايدل ريا“ دا

 2 رم ا ب يام جب مح يم عسا ترمس هما نج مس ب يروي حل هج و م يب سل ا 5 .: 2 - مم

 دينيس يب م وج

 ير ج7

 7 5 - 5 3 0م سجس ل اا



 هع ىلا وازوب صمت اينو ضلؤف ظ
 دحاووجا,رسد كورْغْمع عتئابو لوقناناّلا ةرتشوج وجل غرد

 دم جزجلا نير دلوقسا احدن او فيةتلنم
 / هعمل يقاو (لا تقيفرتطو 9 ةراجللا ءالووتو واصل

 م ل م ظ
 ياا ةلاعضسيولا كبك يؤ :
 1غ ذانط ير او

 م اد عديم اكءباع يعم كوخ ل يمل ااكاج و
 تاره وذ وروما يزال اوش ال22 ةيلسوو

 تضدوداذلاوذ نام (يذامآو عاجال اذ عز لارلمإل (نؤاما

 .كرخاتراوفاو للطب شلعو تاعي الرو

 للأم مدس ةبداهيا انك نكريزاوهلا ةنخا كمتلآلع
 داصقلا# دعا قرلا مص احل ثلا" !ةللكزم

 ةعبتتا طبتتلا [سرجإ صحيا ذ رجا صا خلوا ماه راهو

 كبر صح جلس لئلا: انة تماس جرتملا |
 مفي الا قاتم ال تمدد قريد رخص و قينوملا ٍ

 قاله دوقو ا ةوس اكتنأو دب دطامقبكازيللا ةئصؤْغاتسا

 "تح ايعامو" 5 اني عانأو لعل دجال دالان [ض

 كمواد انوذ اس نوكل بانك ازهدازقملا د امج[ ضنا | ©

 ! لكهتادطنإ [مظنالوا ةبادازكو دايفطا ع رصفو ا ةماج“ ش

 داصؤرمل ابرمزتل الد اعتلال أجي هوككو هرصفو

 طلعوا ملا دحاذا نكد املأ عم انيال اولا لع اًمحاو
 يام ذاهوتكشروملا | قرك عزل ماع نا الاد فورتملا

 الاب دهَشي كماخ داتجالب قرا مارال قد

 قيال م ءبطو علل هزل نب اف وطيور صفلااالخج
 امتضتماّسلاب هش تآيااد وجل نال ةكيامال ع فسرك>
 اذااملزكومملا ذاراكردا الا ضيف دام از و اجاداالا ةماّسعا



 جوشو كوناويتو د نوران ناقل ةو دش طيز ١ اتيد فش د طيزكه
 ديد «شحت شامت اردو” ت ل وطقول اتؤلل :اًوجمصنلا وجو

 تف زأو ءلماك يد لعن م اكون عود "ف طوهرب لا ئال لس اك
 ا ةالو لابنك سجيشبح بيز ازيد ثيل انهن لحب
 7 لج همام لال تيرم ةريسا اذوب هر
 تعج هابل مال لفن فلت,الخ مالا ان ةباوصورل 70
 ضخ تدر اسكت ذا افر ان نورا رفعنا دمع زللاو هللبع
 3 .دامورفأ مدا هلا طعنات يتوق ناديت حاد
 *” كالا ةلسليعر اصاماد اين كنة جيانا
 ذاك سا الاعالو ءارتبالا سقي انرعتم نوكأ لام غن اش

 اس ءتنالا) انو ذا ةوككا لام غاو ءارسالا مانعتسأ
 ليجالن يعونلا فاد ( عب ةرحا ةاطعإ اديان ء ريك .

 قسمنا مرمض نمنع ليلو مكر م
 ل امج اهبزبا ترجو
 !جانىكيانا مخل اوغلو ا ديزل جالت ارعازملا كين اجب م
 طا ةرم ا ركدوآ ريغ خربالو هر مدخل ءاريعاوشا ذا تصاخ

 ىزجاناه مولعوجا ينام (نخ لرب شاينا جاشسي ارح
 ففابمزوكبت 11 ةدم الع الجل اعقواابا بس وها نال اكواب
 اك افون اذ فمك اوم ة اوت ةجأحسل
 جفين ال اكرتنما يجاميف : ىلالعرّرملاعاقيإل زول !امتجكينلا

 ةرما مافيا عجالة ءايب كا غاورملا لعةرّرع
 ١ .. لعل لون نيب مرق ينال يعشال ةوملا عم ةراجاف خا

 فارحالا لوالا ةليغا معن سب الذ (ةءدلو | ةمل اهلل ارش لمو جات

 انيدزغومورغ معك ؛ ً اع لومي( ايد الط عرفت اس دحادويجا

 يخرب ودعم جأد ل ة(مصانغ طرب هر اب ةرمارحاو ارهالغ

 ظ 8-- دمترحاول عن :3/و طياز رجاوي رفا
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 لح لوزن لوجو إو 13 نوملا قاقيال مزاج لواباكة تمار جلنملب

 لمع ح ورح ارسم ةرل أ حّسملا عاقنالزوكت نلت كلا

 ملام احلل رمولكل قار تعيلف لع تماإنو دولا ربت نوكيا
 اما نيملاءالخ لوالا اا لمتحاةدي ذ مامر الو ذالذب عمي

 ةهن كوشي ريوضت الخ ا هرنعلمو ظ هرزعامأ أجاب ديل
 رول شرما اهلا القني نال سانلا ل اومال اص (هرنع ثقت

 ازمة مذ رود ظلم نحن نق عرج ةورجلا مك ا ومط
 ياو ان ضحة لها تيران زعز لا كبار تككما ذا :اهضإبع
 : تاصهف انملا خلف ئانلا امإو ىكستتل اب هزخاخ ل امال تسال

 داصفي إنما نر اجو يصلكم ترعلاب ىمااذ اجرح مل ولم

 ىصةطرصي الذ اوه لع نت إن | هز اكل اهل وفصل هذ

 2 انكر سلا لبو تعاسة ردوا بياع لص
 ةرلخنابعر لها ان دطخ اولا ةرلانجالايدرت ع

 طصاه اربط داو مثار رذ موبب مرطب امر و نيظررف
 لوز ىيهررم نهد مدر الا نياعنكس وع

 [تفرا و سجررشأ> (ماَتجكُض :او مجرب اداطع كح ناو

 نال سوجررج طلو كهزتناو مجررزتةوكلا كده او

 ٍإ ١ ودارت: نا ريخاذ ااذكوداغبرشاربوارجمرض مخلي لعإح

 راجخطازتم ركل دل ضد جما اميل اذ :ايريم ةحبرا يول

 1 نقم هيرجما ذاجإ يف رجلا: الةراجبلا الهلا ريبعلا
 | لونترإل ىيرز يلج ةقضر نيل اند الرع لإ ذوايرلعملع
 كليته. ىلا رمل زمزم تور ابلا
 مترف جيل ءدطخد وعنا اقريدرفلاىا ن9 كدا
 مقرا ة|هل ارجو ا دايو ل والا ةجكيرصبب رغر طخ
 دجاذا اخيرا نات[ درجالا زفت («يذد درا ىيمريل ا طصلدالا

 كاونلااهيبعرساطرتانرتؤشرجا (ينموادلا مما علا
 يور ارز |ركدو ىلا ميل اركردال كارم فرش نعد دا

0 



 2اس راع هرجع باهاع هادمت يك
 دلال اكو ًاصووتصقسرحاجزك حاشد هر اؤشنرا عرب

 مذلرالاو تني ذب ملرفلاإ ا وح ارقعل (غا1و ةنياذلاو مورا

 يال ماو مريلة جال دَلد ءاتير تروا ذوي
 ابكر كذ عر دوضوأ امد ءاتيشرلا ةدعذل انو
 نقلا ازارل [ةانرنأكوا ادور ملا در رف ازا ا
 يداوم ًاتلطص]ع : امال ارلاو اءاس طل ترس معن قرتحإو
 رخال مو بعز ار اهاطن عافتنا انه اكوا رارلا بحاض كذأت
 ا. هداج امتسياراح مضي نال قنا اراشيم
 اهلاذ لكل اهكادروشلا التمرد ىنالر انداقيإو صلو طارح
 | مم تلطلارع ةركيل دا اق يزعلا زعر مم اذ اعلا

 ثيل ةاؤبز رك ارتي :اقابازعزاقدطق ات ع
 | اا فافخ دارنا تيزخو جالوت م ارح رول

 | لمت اجع حاتم ذا خبر رماح ةطالا
 عل 'ةماحال ةزه الرحاب ,شمضخأيان! نار برغش ذ رجال ماعاد

 تسلا جامعتي اءدضم لان بت
 لشرنج نول او وهج ةرضتور| نو رعداو بوبا وحدد
 :انكتا ومنك اوصال عموم دافع

 زظالا وو نعرف ال عاد ترحل امال از افرحإلل ارح ا
 ىيعالامذلت ام الوهم لمربي اللي أتالبرئلالامضلتا)ال
 محا ذ1 اج هلت اعل نقرا ينكره طيالذ نلت اندبؤ لوتس
 , ءاليمضمال نلتإو رجالا لخاهر صرع جا اذا ثاذي ول

 الاقتتال ىماعإ رض اهل ةرجالو أرض سلا ف لرجال
 دم غوت ةريطت ا
 “0 دعاة دارماهرح بيل | ءادالانز محب اذ ةجال |ةزيضزع
 جيو كرما ضير اكرام خلطت موتا طم يزل اضيع
 سطو زودر أد زمهت تكررش ير هرحلت را لدوكبو مضر عب أد



 ا اننا خحوالا :

 (.٠ 2مل يامل رطنبالو ارك غلا طوال بيتَلعمع
 | هع .ةءدوغ طلو الاول لاول
 مسرب اً ثان رع امنع اقم رورحؤ صرع لب أ

 نلتمس وادب واز ضب

 اواو اقوة لوا:هةاواوهضجامس لاق

 ؛ بيفافارلا واذكر لذ نيو اقبأرسلا ا

 ”ةانضيلازكو رجلا دف ردا وامك ارضين و قباي/3

 مةرظفو ةزمملاو الاولة بونت دل لا حراك
 داامبق منح ابق رذ لم ذعار طافي ةشلا تر لااا

 ماك مل او طال عزم | فب سؤ جاوز خيصت اك وا :

 . . «ءاهتسياذ لاا نبيل وثمان ىتروملاة كرا ملفورلا

 ليا تكلفت ايات زي اا لوا
 اطعاو هددخا ان او ارجآ الو لوس الن

 د 5008 تَمااَمَرَصاِؤ عانت از

 شالا لضلاو امر 8 )آ

 31 اج هلو دموع رغا اير قرم لوا رعبا ْ

 ذاميست ا دكوتنرربت وب ؤ دّقمل كتبا / الحاب لل 3 5

 وب ءانسنالا ل اتعنل جا دفعا ربات عقل

 صوم اوا م الع تنزاذرح اب طتلارابع لقب م ادلا

 فرو ةضداسرتعاقإلب يقاذاو م دا تلت يشر ايحلاب

 تاس راسا

 هداوجام/وزح نذر تمل بفرص ون درل زاجل ا هرمتدر
 يملا

 قكفدوعتل ارش ا صاخيمل اك هت

 ريق



 : ل ظ

 جاتنإو قاد علة أرجواني ءوضنالا
 ”هقج أ نالخلز ياالاذاكبملا:مفدرذو .روذنملا وسو هنن ايزل

 ان مروستلاوهسل ابرج م ادلع |مااولاةازلو بسيدوبزل ها
 ىراطبج وس موننب اله هلل طياحر رلاذ: اكاذا اسرتي فلا

 تبل اهفرلل 4 اراه وشن لعوامل يشل ةداؤؤإل سياق |
 رشف ال ءارتملا نخسر وضموزل نا اراضعو مج جود اينل
 4275 هز: رتملانافرمتتل دحر ورز هوتس ا
 و ريمطأ مابطو ارجو الرمد تخلو ارو و ردعل تسمع دج
 زل عل ع نيد عورلو دل رخو لامن ار رعأ سارع ءارؤعلا اذ

 | يرمز كل فامغعارا دوااناكدرحلا ذاذ انرجوتا رمال رصتال وذ ١
 ركوب مولالاوز يان يني ءاراورج الل امانضإي زويا
 كرف يشك اقلظموارملؤ مز تال ردع :

 لا لداعش الاوردة: إلا 21
 2 افوزعلا دوجول نفل ركق هسا دارازام دزمملا دوت
 ”ءاكدوس تم رساذاو رزعلا ننال مفلس مار و رسم ويا
 هاو كلذ الا ريدكوسو ءاكرل رجا ا دامزل تيب ما نءاجالا اف
 منال( اوضدر نت ]جارت طرد اريهر حاشا !ايزهاطاب
 نحمد زوما ةفي الو امو ةربا! موس رجال |مدو لام

 ممل وهل ومي ءر ضمور ال ونجا اه ةزوسن ا ةيارلا ى
 فارضخب عرعر لمول هديهز نوفل ارم ةررصق كوكل محال نا ررتك
 قرتاريعل علم اعدزوا سر امج نلصتم جنن اذ عاجل



 فل! | عبو م 10 ظ

 5 دزه مدي ناو يدلل نيد اوهدؤلعتم تاكا رب ,وةيحأت لأ

 لايف سالو امل ورول اهرعولو روكا هيو ت ثااودادلا اهلانشإلا| ٠
 دلااقولا تانولوت يق إعي جماءاوبل واو يصولاو 1 ١
 3-5 دوامه دج ىردولاو أ ترجاشم ا رحا تو عفن ونركذاا 1

 رودس شاة ذؤلاكد طتسح ظ

 0 ا يلا ياسو 00 5

. 0 : 

418 0 + 

 "رملة لرتلاب نلفتمز وأ اهيزاوا ل دبع جاتسوأ ملت

 قلتم هرجأ مكس عجاو !هنيلتديلعاباو د ثول وفي امكيذا

 4 ابان كمر ترحل خود د سلميا نان كيد موز و
 تيرا ال زل رة عول كرقامل راو ا اهرحل توي ري دل إلا مجاحالب
 دقعلاب ةقحكمذاملاريغل ولما ةرجالأوا وما فشار رص

 قش لئام مافات دايذلاكأقبلا حال ارتب الا 9ايدوجو ْ:

 و م
 عاب زوما 9 كما ,

0 1 
 جانا اعالج احويمنل انزهالع حن ب 621 هوو

 :ننوف

 و 7 رينارد اهن جزع اج 5
 قاف وأ: ا ل لوب بنتاراتع



 11و ١

 ٍْ الابل ورنا فس انخ جد واراضي رع

 : ا الد لالي غل ة 'اراع ا و وحنا

 ةانماجعرفعا يوحد :ةككافدانررفزجاتلا |
 رت زءازجلع اا واوهفةكتماهل لاق غنم الف
 ا !اهاظ كفيلا زحل ةولعا اذاراوستحو

 ةلصهقداو اجا يضر لم را ذان اف ةينصا خلاك ذا ش

 كرو لك صا غل اى ادأ ل اكتم اهبوكدادل اجاصتشاىاتتا

 باج: هاظم ارضي ءاضر هسا عوم)
 00سم +

 كال نت مرليفر تلا ماقس اق مفنم قحط تمل نونا 0

 ل "قفار كمأل ؛ال ءواقتسالاو سانلا فلكيا عدوي رعي 1

 "داق لونم ع اكالاو ابواذتسنالاة باشا لتي ال هك | ١
 2 انسى نايا رضا باربلا

0-7 

 / 7 هج بع اه اخ

 2ا7ابسردا ب مو هرطأت ---

 نو نوم اراد اجانب لسلك ولي الع ويالو الر حلا
 "ةسماالز / الزكولإ العال او ةرط ا ضمرتحالو امال امحارعسو ارضيتو

 نلمح ]يوما ارسل مالم العرجالابزيكولا عسر و فول
 . اد ةرطاسضمو رار شورجالا ين زيكولا اشاد كرا ضباقراضفأ

 الامم شا ضبأقز ابصودلا ءاليطعز جالب ريكول وني نيلي 0

 تاورالا/ر البحار مار مالالع وحر اناهبدجواو (يلطولو عملا -

 نيو الكام /ة/يوم ا هدرلف "ديب نركب مريول ارب تجيحب

 ران ناقل ام ارك يوم عر حالا <ي مذ رسم اننا احيانا
 تاو اننعل ال امنيا خيل اريك ورمل رج [سررو تاتا فيع
 هاباوكما يالا وكب بولا ماقة ارض نهرلاد ةاجالا ينام دولا
 . اولا د كيرا اؤمركذ ىيهلاوتأمن يت
 ا دعا وننل لم بارك 1 عرتزموعب عفش امل ب اذك: هذ ل



 علام افلا و بيغور احاررلط الر اعلا لا سانام دشتلا هل
 1 ةدوزرتلزعجي اكن بواتن اهو رواعتلا 02 يو ةيطعلا هو
 5 ؟اننبو نوعا منن اهو ركون ةئج جرا دوعب نزار مكب عافت الاؤن

 | اذا ماهطالا غال صر |ليوطا د اري عربصال كررحاب عبو آءاجالا 7
  [يتجل اهلولعز طاسال اهالطا ارت عبزك مداري نصرال اكوطيالاو انني
 6 ا سم
 لاوتسؤكوَدرنارنل بذيل ةاشيوا:قانبطعن ءالصاو و نان اهتز

 "كَرَتاج مصور صالعقبالاد يملا ركمداخ بولا دير ااذأذ يملا
 ميز قبلا ناري وة ياطفللاهزيسناك تيل همر لاذ 2

 027 الله تنل هانسو ليلتلا هداربو سول العانإلاه رمال
 اهلعاا ليا داو داليا: ناو سماه زن ذافزم

 'انعرح/ سمجرد ::راع ذاك صرعتعاامهف نيريوتسلا اتغارف

 1 :نينج كلم: كرون طضوااغفلل كره ةير أملا ب ذك زح
 اذاةيزلا هلع كتجو (رظافلا ناب + تحج انكذرك /ةزمتناوبلت

 تيك راوركو ةنيتحبارالوهإ فلس. ءوزإل لفل هود
 ”الاظفل ابدا ارب ةةيتخلو ينهح سبل يعل اناكاذا زاهي انقر دملا

 كولمان امال لعل ننتج نيتخل ةدزم(مدغرتا
 : معيفح لمحت ل ول موبدلإ يذل نفح طفلا ترجز مجدا الذ

 ةقيتجيوللب هحيداراو ةرورذافتونشمارهلتل ىز اه نانو كي اذا
 انمالف ورطة غلا اه بعل لن كيف زل ل ةةيمحل مج رار
 . | اذاني الباقفلل ب رانا نزح مواز لل اعافرنا امو اد
 لهتسياعوفللاو فول زو امتنا ةيئأ ءازإ وتم اع رطر
 الشلأب لع مزليدللل ى دالا طعاطنلا ! لحي ةدارالا 1 هيي وتسم

 - 230315 ةبراورركبت مارال ذا اخذ

 2 اتتيفنلاةدارا بوكس نفل زازا دز

 سر 11 بدال



 داير هالو ذلإو د نقلاو ةءاجال مود ةيراعلا مال صرتالو ةرامل او ا

 هي اولا مضواريعملا نهم اعلا تكلمج يتسم هر وا رسال جاذ

 يب دب وعلا :
 لفل

 سو دعس
 ياس سيدال لافلام“
 كلل جار يوي ءاز اجود انامل تاك امبالا عنتس امن /ناالوا
 :هزسعالسراودور وب كا ىلع مناخ ارصوداورجود ا لع جات اكدر
 راه طقبأتلاعمراميو ! قلع عرفو اهننن وأ تحت اهتسا
 دغر نب رووا ةوبجو انااا دس

 و وكر نيفادا سكري ارث نب ركرول قسري زعصو كاع ]مذ ١
 امس معلا اٌولطاجأو نوط| دضول تجلب روس
 ليلاس نر منيل ات تور هتامونسا قولا ةتتولا2َ

 رق وتاوأ متسول علان
 ريفلاانورياعم اينو تلو ائونلا» تقلا اتاري
 قرون لكلا يف راع الرو ازنباو مضتشي لالا ماو

 "لير وفتشالو :حفشايب ةراعإلا الرد اتتئ ا دورعملاز
 ايتيك تنعنق ا ابوكما ذا (يلبتسيوكمال وأزمات ارومالا

 درل اجمد وكلا دوعن هانا ضؤلاو كعقلاو | تبلابئكذو ةيورض

 الريل ديوبل هلررلا ةرأعتس اكان ذا اةيكلجرامب مادا رهزتملا
 ماقتل اهيل لاما يراعي صيف [تادتنالا :فؤكد وجو جاكرلا اب تيزي ا

 ' هل اهات يعفو لج بلا وفلتر اعويظن نكفا لها ١

 ءالس اصراللا ةراجباوأ ةراعالا صو مزل اهكوه اه ئانحاالا ]تن اهالمب

 اجر رومى أو هراعالاب اذ ةراخنالا لكن دل دم ايتوفنمن ل نيذلاو
 راشد ادا تلال ةراعا

 لقلب, نضرلا تزتريم :ايتيضافدحل ءاداضإ نال ؤيزشل رموش |

 ا اليالي ةاوكمو هيك قمار تع دزه ا

 هيي ير رت

 مح 0 ين كريو

 ويلا نا 3
 و 3 0

 0 0 1 ا دو و

 سمسم سس .
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 ' | نم نادال هم اهتم اذا اهالخيعينجالا "ليخعب مزمل عدوملا ظ

 1ةافنال طرت يالوامؤأتتادال ايلا روكيال م ظمسم لا ذاو

 توولعلا ناو انا رتتت مديرا رم ةيجر 1
 قر نفد حور رول ا. «اذرلاوهاطلأو كسِقو تبيح: يوم ءال اعلا
 يار ناعاوق رص جدال هيعتم هنو[ عاى هرم
 ترافل محبا ءاجوا عراللاىار صحت رالاوأ نحول عدزلا
 هيا ذلوعولا 9ع سيرحل ةاعلم كربلا طوس عمنا 1 نالالاستد

 تعا ضرار يطاق ب تكا داوم رز: دول نيف ةقلعم
 كالا زكا ريوطا كنزروتساتك/اهعر زبي اضرار راحل ادي

 ٍ ال قمل وضوم اه راسلنا رع كلبك قو وارنع
 صر تح اا ةراعالا دال لع دام ملال ةلضضل كا )9 لو اهضوملا
 اكفاطاط ملا منوانخرإ < ةرأنتو ةكارزرل وكب ةراتزمرال ةراعاو عار كلا

 احا "لقول ام ةءارزل هدو دال عبلاطوا مأىطالا انمل. تناك
 متفنل اعركر مجال در ابى, اك رتولو [بجاو لش مزنلا نال صفح أاو
 2 ماتريد اال روكي تيجيلانهفري رزنما
 مياس اذ ناني وكوناك بمضمون "اخيرا
 أ هربع ذل صوتو مان قاف ررخمارتنم بازل |رعتسلل 32
 طصأر درا انتلاعتم لأ دايما هاتوا جا جان ويتسلا

 كفن قسمي ضزنال كم7 بار طسردطراوأ اهكخ اا ككم
 ظ :اعلاببكو انو اك ملع ير ارا ري ايقونات
 ] أو اطر او ةر اغلا دز دال فرامملاريت لاب يانا انتسال ميو أ يمتببم

 وعلب ع عمه ركام بجاه فو ناك وسيول ارد الا ؤ تاك اراد

 ةماصا قاموا ءريجلو |رهوملاوهوالؤ ادع ويا سا
 راسا مزاج نازي يترأدتسا او ايل ةداع ريزصامولألا مال

 فا ركبوا وكي !ؤ.طصاو هر اذطوضو احا ص مالغربمل
 يعتسماهدراذاغ وول ولد قول ذك كلذاملو وك داع
 درلازولو هرم ةداعلاءا مدي بدطصأ وقادر ارذيوض و ةرحا ص رمالغ

 ا

7 

 نك



 71 ت2 0

 ايوا مالاو ةريخظنجيزعر ربو زيدل, هاذ عيدول اسأل ظ
 نراك درا :قضل اب |لظيجاولامالفيطلا تاو هر
 ور اعدل نار او صراخ ازكي ب

 ورب نوغن سالم ونون العر طتسيوم ا الد
 ازا فاح ريضكهتساف لمر 1-7 ١

 ىضلا قاف ةدرلاىا قرشا ييسر تنابعدراعتن الامد ١
 ”مطل وروي ارينا قي الو وتس لاو تةتعاعاع

 تن يوا روصو امرا ارك ظفحإ نعي ال لنكون وو تحوّيضِإبأ]
 زراعه الآ لاجل يزاول ردت ةدعاشخ مأتم هيي رافلا

 مجوز فلة ازا نط]اسةراعا جلي نضل عجم شو امعتسرلز متو |
 يتاح هراو يمهملاو ةراتم إريملاو بدول اوبر الاد دو ارلآ
 يبرأ دول أم كما ص حبش مالطا فص نفور اورو
 ةكرتنامااعشو هرنلا ن لطم نلت املأ أخل تبلعم جوال
 "مني اموال تعدو اكودوما باجل [ركرو ايدل
 'كهزو نسوا دنع عي دواز ا داوسر جندب كب ون وص ماك

 يااهل نماسراسواشف لبغلا هلوتوزتالاب اخمن فنا
 علت لوفي ا .”قيتتجم ايل لع ئولمعإ يتلو احرط اد دكرض

 ذل ال اكول تفشل اعصو نيح تكس ؛اباؤرسو اكد دوو |تزخلا

 ًاعومزسيرلذ درلاب عر رال مديل ال تلا عامه و دري نابض
 مايزال يلد اينال ابا لان ا وكأيلورو جايا دركذ لوشالب.
 هولا يملا عارياف لاجل عررلا تابثا ورد ئذلا ظفح طار خاررع

 دوما زخات وحر حيو يمص وهلا اتاتلالاماو تأ لاو

 وكم مايدولاوأيال) ونجا عرذو هرزعتلآمآ لاما ةءورهص
 لذ ءانض)لابخو دوتسميل غيل ملإ) نوصل لعامل هرنعت سوا
 والا مارعس قرب فجا عرجو د :راصوولو دنايحا الخال ىلا
 عدول اوتو ناآل ا [نلس اضيع نرجو رريزلل ضب كلامو

 جب ل م . بح
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 ضر عيمزوكب حدا ةعيدولا لاح يابيالكا
 ار تامو:] علاجا اورمال مضي ةنامالل احرار تان

 | اهتاوعمولا ءايبريو رج و زعل رمش نيف ملمع
 نعد مجبوزبناذيذ ارك دوما ارا الج تام مين اذا عتالا
 واللا يخارعدواو أ قرع ظفحدل ريحت هوجو هير 5 تجشرم ا
 رو ؤحاناااي ريدا ؤميف رزان ةييالننجو#

 تفلاإلا هاذ زها منكي مكي لد ازا لجوجل كت
 كاي ات ةمورمه عريانا نبال لع قزضنالو وأن ود اضراصف

 دولاب اررمو ا زك عابإلا و كذالإ دا ذا اكر اص محرما
 اذاذاو ]عار اة يدوم وايش ةويزولا برود كتتطادأ

 02ه يزود دب تالا

 ناجاذا ناك[ دلو اراكرميد وارسو فن اسزمه ارمجتؤفنا
 .انلطلاخلللهنبتس ا ل رنيؤلنما ضراصأااب طلق وفا
 اتم هنعاعي قر حاس اد نام انا مرجت ذا
 ؛ طيس هرهلككت الأن ون دول يدب الص يح نضل حا عركاملا مال
 مله ديزنألا وميدلذعترار تملا مالاضلا سنابي مرا داع
 ةهلدو كرزعا تنحا لاق اب هرؤغرنبكأول اناث ننعم أنو دان

 اطلس عمال نزلا مون عر دع دودج لال نمط الا ل اقخ مال

 اير هنا اراد رووا ةظفحوأ بيل ازا

 اهطلخ وسرير حاط او و ع ايا

 4172132101 انلطمر جوا نع المت داولال شرج اة انج
 اطانخا (كيكلوشنا اذا اكد ودص لري درلا لا ةبةميدولا
 اذاوع متل لانة ةاتا انهو ثكرشالذا ءايضالوارتشا

 .٠ ندا قدرذ قتلا لازم ةريكرتءارعدوا ماب ةويدولا دوش فرعنا

 كلا ةااخيضن م هرب دوما /رمن تعاضاذا ةريدرلا كاع امتلأت ظ
 ات تانامولاري اس ةيولتحاو بول اهحركد ىلا ازه كداعلالا



 0 ظ
 اهنا تربوا اسأ ا ناجاليهاذاهز الد انس قبال ءافترب |
 رجاتسيود داو عدول ني وإلا دار ربو ءربإكاجواهاذأ

 كعاريالا متن اما ذا عملا نعد هرب ثاخولاملا او داعّواوطلاخاذا

 دعطبم اساكملا عاربي إل ر اعمل ابل اق :مؤعاضملا هشة فاب ةماغإلا
 الوهن ئاتلا انهو اياجوو ابهادوا ا بهاذ اهرءاعتساداوسولالا

 فاح دلا زعل رسب ال ىاذ ولاطأ | داعممانمل اخاذ ارجل ملا وتسملا

 ْ ليا الم ندوب ديس

 م م
 نم تءاضن» ايزو ا زم يل نافيا نع عددشسإو [ّينو ءاقف م فن ش

 ةورعملاو تانوزوملاو تالكمِآَتِسِالجر الج عدواعأ اعدل ْ
 لاقو رضضف رول ورحل[ يداه رحا زا زدوم زلنا عرب عر ا

 .ةنا لوصول ادام ذالخإإ رم لوو ا

 ظكمررمو ارضنا ل 5
 ئوقلا ألفي امي ننال يطا ةمزغ هلك[ ىنل | ناذرطكاهغدحا

 2ءةوولللا شراب لالي ت لاونج ماء دوزسسملالوأشتي
 ءاكوفازءافوتبال امال ضعبمني الع ذرملا عدونا ءال عج اكلك
 [يزكماواز ايوالللع اهرجاةجاجانسمأب ل عوم امعدواا 010: زمضيال

 3 2نهيرحا انك لاول رضع ذاهدحإملا | ودرب ايضان ام

 9م ةةخيريفي تيخستي ابزحالإلااقحا سائلا بجوكألا
 م يعصب ام بدم لاضنإى | يب رمزا عفرد )يعزل نزلا

 الئ الرو تا نحب امو هرسرلا ةبارل اهدرت أ ربالزم عفر ل

 | كتماو كرسو كنا اولا ارض ديال لاقو ىيدوالجر عدوا زب |
 دجيتنا ءاخ تكل م نسدحا ولا ارض ذاخ نا غو ليجاو كمل 5و |
 ماها رص ل اورماضومف مدديو لها هاوس فاك غاب لاول زمازب |



 دلل عمت أ ١ لاموعلجلا

 طوع زوو مالولااربدجيب اكذاف 0

 نمي رحال كد او نعوبزلا جداا ار طنكترغيفدروماملاجوللع

 الدمار دااموس ياعلي مبا ذعملب كادت
 ا اكول صال انه اسر اصذ ظ ضع لاق م 4راصداطم

 هيو ةعيدولأو اماما عفدلا نم رثو |كمالكملا اه شناللاقد
 1 (هوزصا ظفانت ورشا زو ابمرب دعبل زجل واش ساري

 انتو مخ سيل اوأ رو اعمق ورزصوارادالوععتسؤلازمغحك

 "الاف ةطيهضد اير داهسيبلاركو نموا ةصوحا ق ةرصواذارلا كلنا
 .اروروبضلا معلا انكم نزول أو ايررفم اها دارين اما رجلا ءازصإلا

 امكماو طل ايهذز طلو :مل اب [نرتنت عرار الر ينم كنا
 رضخلاو رولا نطل لانو طيار دف ةرحاورا هؤأتيبلااتاذ
 مير |ولارزعتو رريطمر يعط ئلار اصفرخالا منخل كر كعن | جدخ

 ءافربال وصلا زهق ورز صل رين مافن زاكو رنصازكو ريميل

 تبلل يقوم /رهاظ دانا زلرجاو تربو ناتو دئضلا
 تتكو درا عروأ فالخ اب صضتنو طذل رؤي قاض قوِردَسلاَ

 كوتا فاخنوب مطب, اوم عول ا عيول معَ
 ضان امآمدوملا مائل اه اشا رار ملا جداول واللا

 عوج يااا لعب منان. قيام ءاضر دلو طبة لذ عدومااو ظف

 0 الار اد تحرم غلا ركز نا ماد ادحا التم اذلا
 يف أى تورت تما ماعلا ساحق او !زاك ير ا ةازك شل
 فاتني رواد نزل ءاذمل اضف
 تيللعو ملل لا واويتاو/ لكم ءأيآ عدوا 1 : اما 01] جى
 ف لتخيانأو اررل قيرتلا تيجوش توفي ارمؤكى وعد: ال ا زهرح
 امال وا ةوب داع: لن لك كو هداف ان ةاعد مالك الد زل ااه

 ان دكت وامل انوا ىاخام لّوالل نلتكيو ارا نلشخيألا
 هر ارقاوا زب لئلا اذ فاننا هول والا زوطخ غاو |رملاوشالو ارزم]كأ

/ 



 الامنيؤلالاو رمباد اثنا رك ناو ناشر وشو لورلل 6

 جوا ةوكتزال امرديرحأ فلو عرارفأو ا ليد عازم زين شلح ا
 | هرمنا مذ فو هرتخ اري اذوصانأد ويغسل ءاكذلالإ نم
 رد وجاد و اد ارتحل اربح عدوا ك2 عوض ازجإ ا كترصنونضدو
 ضن اضل ل عطر مالا لعرطلس الواو صومولأ وأ نيو هذذم

 ةزللقاضيإ و اواو اهو عل ارعل كمل اذا نعرمفال

 كتان م فلا ىف دعنا ذل ام اهيل عدو اناؤيةلات1ْزع

 25 قه طعإا ريفيو قدما قدوم لحن قتعا نا خلع ءامضالف

 كتل للفنان مزبو هارطتسبال لون زهتداح فتح لول
 مرام اكرولانت دزوجا دا نعزي عزل ا عدومع شلال الا عفرب شآ

 دوك دايس اي قيزبر تذاما ىلا ليح ارويدولا باك تبتسم
 | شلاودل ىهر زعزاتح اااه اذيلطسزلل نه ةويدرلاك
 رويصحترإ وزعت لاعأو توحلو | ةحا يرعاها
 لور سر فويصد ناد طقذأه أو  ًيطأو كحد هكؤهو

 رىاةتمدااج الجو زاّوق امر اما حايصاربو_ميذد

 قب ءز مكر ناكوهر ا عاظحو بلال بدال اكد اضن
 ساق مقل دل ولام ايزنسنملا انطري ك نحو ايس
 2 ”ةدكل اجيوتعس ظرداءاشيثل دل جو ىوفصحيةثئكي فل عوطلا
 ملم اد تيا ذاع لوقو بايب ققملاو زاكي:
 "صك ىهلا ضالاىز لسا اد هاش د دعوبزت عجل

 ْ ير ردو العرف او جز لتس اهجألوح نقار قام
 داتا رهر هال ركع اييذم مزج سقما ءالغراللا)
 يا ايؤران ندعو نزلا ةودزمب العهبورملاةوذ ديقاارق
 ينام انك اوال يمئ ا فضصن سكن تمر زارتح يتم

 ىواتمامجرزعز حا لولا ءارّقامال ظنا نما ضا هاطتاوزهدأ .
 عيزمترلاوا مرا دل الهاون اهوا ودول الر صر 2 الا

 كدي 6

0 
 .| فاو دوس كالؤاخارطالو طضخ اول اوحؤاتل/اطجو طيلستلا

 تا ا را

 ا ت5 7 -ح 2

 دوس سم بح هم يتم



 3 اولا
 كاف كنار مو زمقوا ةردجيز هال زعتر دوا ذر جة طق اح نتا

 زا وسمل ةلكوملا ارجل ه انواع اينومبزلاولاك ل جوزاف د ىشل ارص
 ضيقلاو ملت مود لا لعمر ضل جنالوفردعةابعا امير

 ننال اقلاع ضر عازعتطب اذديخت 6 عيا كيسا
 ىلعاولر تار ويلا ةددكمر اري صنسرمتعلانامر امج وكإلا
 كلامو رتلل ب |[صالو تضونتتم ناهد اخوتي ىلا ذيل  ةيطت
 رهان انا تالا كال هدوجد ارامل يتصنملا لونا دامجلب اناا غمدرجد

 اثرا ادد عار جولف دومنللا ارك الانا: ل التتابع
 أابونكل ذزصارت نع ةراج هنوكت كا اع 1 وسلم تمنوا ذم انثلا
 صئارعرلد .ذالبساولذكويرل ذيب ءركلا عبط طر عيل 5
 م1 نزازط زم هول صون فارنغ خت ما قل ايعا

 .ًالافريبلا نود يلام ينسي اهلا ل كال زيو هايتس كاع
 ااه اور نيملابانغيتس
 ليد كل أملا تضر اتعأب لاس الكبد نا حار قط جيبات
 قنلا اا: هريطو انتا ييتجشتزكاىمعلا 1 نيموؤه زاك

 0 انوع ملغ الص وقتما زي ةامر وب نكو ةوجح هال الع
 2ةنوك رن الثل © ذم ج اتا دنا ارا

 فرايز او دن اسبرم دكنكرلو هيل رطنت يالا عن
 لوكس ادول ايما :نا ول عقور ذو جاكار هير وكذملا هير أوه
 اا .مقراراسو بد طقس هزل تبقو بالاع ابعت

 نقلوررضملا هال نامل ضفل اسراره ارهرلإىأبتيذ تناكرلذ

 0 وق يرلا طقس بله تنانؤلو يدل ادرزنويبو ءافرتد# م وميام

 ' اوكف ةرشعف رشم اذ ىهراذا ل ذم نقفلاب ىو اوجد
 ] هاد يتب طبيعارلالع قاعي مص نا ناك او ةيداطقس
 | دا ول نبال برواهلا كورن سومو رصو ءذامازضفلا وسرت ناك
 لاومالا زمن ا زير تتم |سبر يبلانا اروذ زهر اوك هيمي احدا



 نفل اةنطابللاوم ال قارا مملة رنملا و ءاويكلك هاا
 ياناطقف راو لالا ةيمطالاةديضو ولاول
 ايدو او نول اهبطاعت بال زه) | مال هر هارت ناجل بزل
 8 نشرلادعل تابعت فحت مال هريؤ نعرلا عاكنأو نررلانا

 لجو الط عج( هلوبلطلاا نوبل نعت ذا
 اير مارالعمة رين ينلا رمزا ثلا هال "ايوب
 وطور اىوةةانسااول تل اةيتسل ا امزوصم وني اذييسلا
 وا اال وز الو زكسارو مل ضتساالو تنس زبد لطا ولع

 جيلنا رهارل 'ك ذيل ضالكمالا زعالاو | نمر مز اكداوسن راع
 زل وشنو لملم سما عاك ما رمملا لاو[ عملا

 هر را ازا ذأو ىرغلا | زهرا اوال كرش كدالالت

 ضل كلك .اهينسزف رز نال اراسحأ رارتسأرطربعاملو

 انيس رك مجرادبطراكه اذ تاه ءال أ يسفايردابق عضم
 حرا راكدكامال|ادرتوعل ادا ريخ ولو ١ وصف ناعم ”ناومز
 اسره لاو جرضخا ا نمزج |هفرحاو : اكول
 0 ا ممم
 لوا تكةدرفل هس (وينر محيا اوبل ذا وشلل اعبتحم
 نا اضحل مير نيكي الو لاو اضحاالب ةئرل اره ؤرل اىالستنؤم

 نانرهزلا ماكو احممل ءاحسزم نمل ال "لاقل اسير تملا هطتجاولا نا
 3اس رفطاو نتنازل |غازكركهام ةسايزلكب
 رمل | ئاكبا/و زهارإ ام |, زلاردؤ موكل 2رلماب راس وبفو

 ف تراضر جزر عالاراو راجت داع ادخل
 لأ سا طلت عبق ذاو يزهو مهر رهانل اكان زهر قبب :

 كاربت هالو مو أنتم رس جرب نلعب ةربملاماقم
 بيل بيرل زميل معلا عسب ا زهارلادأز اول زول نيد رتل نقلا

 يكل يدلارزعقب ارا البدل رل الح ذال ويب مدل مانا لع
 يرعب عجن معن ما تل ام زومسن رمت ضيا فلكيا 3من انيَملا

 7-22 بي هد 3 3
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 امض وصلا ذيب :اهضلاو ذل ازمويؤيم ةداغلا 3 فورلقن اجلا 1
 صدا امال ةنامازدا نب نلارارتمإلعةدابزلا مالي تلريبجكمعلا|

 عسا مو يا حز اكزيقملا زوتش وحر لا كج اوال يلازم
 ةةسؤنكس ناموا هاشم نيج دامو اديوهرلوو سيوزئتلابع
 هزكلرضنال ايجيوزيملا مع دول امان حت فشنلا ال ةنكا ابن رعلا

 ردأل يارب اوايرجو هرعت عرج اولا طفل رعبا قرن يوججيرمضو علنا
 دلع ارتد ال بيلا وازملا صنخا رق تاجزمحرو نامي أ
 ءانظفح اذن لاو تل رمي مال زعل اري اذرو ظفر اهبص(|

 حث

 ليما ةداعلال ا جزحت قود رهرلا ماهو اريحا 2 والاب
 راكم ظطحتاوم رم الجو (لعَو ىديالذ لفها اهالاو صض يكتسب
 لامية ثق ناك او متل اعم انم اهاغف الر حأو اذن تيب
 امد وأ هةر هنؤساسأو) تباذ كك الجو سس يوما

 5 هني رحب اهجا نمت ياا هرم نؤمن زعي ةنامالات لودنم

 رهف نمذر(دئاها ىلا انادي زنسيوو اها عورل او رس
 لة امازون هلع ناس ال او متر الع كومان ”دامالاو كما
 هقينمتءزؤمو دل جار حمارا اجو ير ىلا م ارهلاوزمامال اة ل عمو

 فيعزملادلو رئاو بر ةرحاو .ةوسكي جر رضنك وق
 ؟اياؤسزعا العوم اتجو ا هخيام الصامل او كوم ردا قلاد مأتم |
 انو كوله دعف ادم ىكزكو لبو يتب ىردلا نالالو ضخ ل اذ
 كرامات اكول ابوا ص اخاما تما لور ذ هظفجملا #2

 يفنوريفسرمد (طن هال اسوم ماك تلزم اداه ممم و :عارلا أشد
 0- أب ؟ةااعطعب اه ةياعتبالر ل: 051 زب كال اور
 انوككدروماو للأد ضفاف رب جرت جريش ( ىلا و

 تكريت دايز سجد داب تارركذملا رول ؛اذيتسال
 .نيلاماملشم كنه تكابنآ رس تمول ةرهاضوب و لاما
 كفيلا الو در رحال ليكاد ا كزولاوهو درتل او لامك سب و

 اذا

0 ْ 1 
 |« دال مال جمر ةن ماركو نيل طنهانلا هم : اك تزل يعجل
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 'مياو نرلاطقسات وق كاد لك ككذك ميا زجل اوأّنزو ناماذ"
 افصل داو لاء ديالا قلو دمنا رق طقسا يلا
 تنواكرجرلا ملح اقاتسنررميارو ال مارلا زضفلاد نسال

 "كاةطم عاما اشيحرمو كباؤر ورميالووودأ سادي فب
 لأ هكر اقل نوجا اما كرشمرم عر ؛اوسيوانو وضل | كاك
 4 را ذولا دو دو دو ريترو ارك صاع

 بلل يلا انودوااتدد
 اال الزل ور|ةلالهالا نجر وزلا لبشار عرو عونا
 تالزريا/هوعاركزإ امواصتم , ماذا ومهما غار صالأو نبؤطلاب
 تفثوودأو ماو تاكو رنرمو سرر زم اوعيألو هرحو وهيل نعد

 يلام مدل (زم أيتها تنفي ءافيتسيارب توج زهرلا كح كالرعد ١
 مدا دوإإم صان مترا وعيا ولم عيزاج عدس 7
 ولا ةاوا حي هرب نا هما زوجيلو انها تدر او رحرجر وضد و ىتم
 "رمل نحر ل نسإاو نيا زهتل ذو هس ممر لا
 ارمتجالاكر ل زمني امد زمر :اك ءازينزلاايندترباملاعا
 ايد زها ءاكاز نون املا بذور وحفل اهيل انالشفلاب

 دجال ةئزرا اسألنا ذااحكئ ذل خف الصهفؤلاو
 | 7 لا بوم غال "هيلو ةيراضللالامو ديداعلاو ةجلدول اهنا

 2 ان الفازوضم زهرا : اذ مختل اطياب تقي
 ةوعيطمإ نسمي الازعشو نس لذ .اذيتد/ شيد ضيزعنتلا

 اهكيزينح يلا لب اقم ةيزوكب هير تضل جب ريك عضوي
 نصرك ةاجبا كالو اظرعو ةتينحزم عيبا ذوي و
 هيأ لاةجوو زفلاطمنزكداذالب كنك رة وبماودلأ وانما
 ركردوانبرادب ووجوب اهريط يدملا نيدلايإلبب ققلاو اثم
 2 مدل ذو لميا زفزعنف و عل سل سي عسيالا درا ايه ارض
 كيرل]سرفيشل ركب تجرأ ماد كرزل ليا د مرم هن بام ايذخ أو
 عج جياد اهل واكرر اؤسةرزعت أما ءاكرهلا لكها ناو جاوا
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 وع هم هل كدولة حمو دلما جا او اذن كااطإب

 فيله مفك نيتي 3:10 7[نكو ةرضم وشر ةيالذ
 لعل افووبالعؤلطس غال وتدعو 1تاتيبجو ىز العزم
 اكافيسلاو زعنلا و دايوزدلاوو احط وماست ناكل
 ل مرار ات
 ايضا العارمعم داعايتملا ذرب هرم وامل ربو تضم اكدوا
 رع لع اهلا هاذا الاكالص | ليضمن نيعاهرح | اتق ملت
 اة نامالأذ اتيمَد ءاكن نموا تيل ناك ا لكامل الشم

 احا وبرر در افشل
 ةلليوأب_فنب ةولل نيل غور قلو هوجو يوغى سفن
 لشةريعق لي تبزاه اؤذلا نار ويسوي |رذاز زحف رف ونه ًاذعالا
 لل ةزكهول بيوك يمقواانيشم:كاذإ اًمتلافدمذداوكيلا

 هاعابلاتو ضاوعلار عال اباذتح قلم دوك ديتلاو ا
 0 و 10

 0 عازب دل تعوم زم
 لاب لانرمر انلإلا نا عمؤد وعول ا لالا قيرعاك)
 اي ارثنكناكاذاتحل ةاوأ ايوا ككل -

 0 قطفمل اطال صلات متل لأسر يأ يجو د
 قلاع لكم اننا يحي اتم تيف ديب ماتإن ةطياد
 بةلام هيت زلوم

 ل طق هرج 20 كيبل وتقلب
 | نورت ةطمعتل اذه تاير اكمال بنل
  (تلاشع فعل راسو تمل دف :جرلاو الاه ا5 ترانا ولاقفركيلاب
 كن ةهر طل اىاراص لبا عملو زم اذماذوتس را



 م و: بان هر مو رسب و [هاذا غن اءاتمد د

 38 اللداوي زعرقل فشل وذم ةريطسج توبوا لق
 وض[دْطح بالو تويز اووعتق لانا وتدوهو رونا ع

 72 ةناوملا جونو بدال نالدرتملا غلا
 ”لاكوئأاوةناماركز بدول وازهنم ./يركمولو ةيوؤلا افخم

 تقي دوا ل 00
 اب «ارفأ ءاراكلا كيلي لاذ ارجاح ا اذلح

 ع ايد لن اقدام طوول ديزل ودع الس
 ايل[ نوصإ وك اهاظ نيل بوحم نإمامز ل ىلا نهةاصالاو

 ذزهيلا هوكل احرك وجو تيسر ناتج ةيفح ودصزغشم 1
 ياا ءاسادزع رسال نامنم قل وبس
 تلال ذو ملا هبال كن الاسأيت يلا هارشلا انا

 ا م
 ”رضلأو ارنصاحبإ نكلأ ء اكاذا نصا دوجو مولي بو ناسا ضرلاو

 /” كيش طم نعرتعا لاو روما عفو انتسب واوذلا نع دعا
 ؟ةلالعب سالو هال باج مورمتزهرلا تعمل :انولإلعوتشنالا
 فول وكبال مريول او دعب دضون لو رجو اا وتحرم تحرص نأو
 2 ايلطد طدارعولابامزالعصيالو ران مرام مرسال نور ولد هيلا
 زابساتولاليلوىزتشملاول ذاع نهر زهر ارروو الهبل ساذآآلا
 اما ردك النوربج اولا الر اكويملابماضر الر زملا يضر عباس

 هلو حيك( هذ الار كنب سومو يضل ءاكد نهر تيرا ذاد :
 ىذا اتاؤملا:انَنيلاو سور بعيب بةلام مالي -سنبكصهأ بي

 انهن 2 يع تحانهرسأ ب
 اس

 آر ضذو امهرحال زهر هفضن اال
 سنمو دوو ةزحاو ةزخ
أو دةارااكمانالو أب

 و ْ دح



 "يق اهننال منجا اكاونت 3 ير نضصيال ةلحأذ
 فرقا

 1 اليوت كل سام هدّيَمح
 البو زبرحا هلكري ذا يولي بيج الرخا ع
 0 تلوم يزل زكئا كهل 2
 لاصعتتا# طب وشال اغا ؛ربمك هلا زمد مال كرلاكئاركلا
 لكباتا ارجيؤملي | ءاولشلال اقتناء هزه هضمقو ؟ليعزمر ا اليعيهر لا

 ال ظأطف سو هذ نبع نهرا |جرزعدبلجر لد
 هدول ار رمان زم ءدغلا هج الزول الكره هلا لح تا

 "م امتللالو ةداوتل اجذ كذبا ن هرب اكوزسم انعرسإك نس
 ربل يغدو علا نما نضل ونوال دايم
 ىافضتر[هرقو نزعت ور ذو ردلاو رهام اسود
 يو اوبال يناير كما
 دسار نيالا نجما
 ” لائم عضدو ءاحنمم لاو رمز ضيزلا نمل د
 .ةهرلا يا هااهحأ لرملا”رهلاو ايوا حؤال ونة لخ 2
 زكر الا زج اطب امدح اللب لذ , فيتم تاو ل أماو هرسيامحلا

 :لارب يمال مقل ءاض زك لرعل رب رجل را لاا هل نعرتتيد 5

 ظ كسل نمر دعا يوناو دشن الايسر كرت هام ص
 اوكا اهلل ىاقتتتصواو ثراو موزيلا ] كو اذاماذاو اهيا ' هانت الكولا ناكواوس ليكلا تالا مجم اوارهارلا تييو
 ! فيض قلو دجكولاو او نيكل داربوتركولا غلو ثرالا

 ةنينابتو ادن يدون م كوكي ذوناو نوت الو ادياغ
 و ورك ءاجإ:نثرمقملا مدلج از اعز ركل تحوي جر نمل

 كدي نيعلا قح زجل ايدومنالاقرحللازهلا وف والامر لسللع ١
 ١ |مجالكاوفؤلاب رضع دولاو لانج يزجا (هرحاو ديالا حاتم

 . | سيكل واجسرغلا را ىبسب اهيا لرملاوأ رمل ٌرهالاواركذ



 1 ضارلأكا

 ًرئاوزسإلا ارسل ىزلعزكولاىارحكو اههرحأ تلال مزراب
 علل ادب اياد عاقل <بدلاءجل نيكو ريل ارضتيرلالسإ
 قولو ضل درا رركينجيإك وداع دق [ك لوبا
 زمول رهارل ادسالو لي اوال رهط بدلا اير ماواطم بلا
 هنا حنلر كل خيدارل رانا ة حازم مالزتلا رمال
 نيا ناشر اور اقمرهررزل اخزهلا ف عج شرعا جلا ارعأب

 تيتا ةرهل ردع ماقبل را عرش شار كخوار اليف توما
 هنيئا قناورمن لإ لانس ناءزت هر عريان هواوي
 انور هوكي نا دورت لالا واقعا ريع لرانشت
 نخلق زتلارهلا رغوا تاورهلا لرولا قاباناع قواد او لوما
 ب. 64 دابنؤتد ار اهنوثدرتووتكملارب امر اكهاذاوا واهلا ؤع نهلالا

 2 نار خطو موس او نونا ووتش ةوضا ظ
 افلا اداب علمها امال فلا زعمنو نصرت اولا وتد روحا

 هرهلان كيو فواوم ميشا دويل رشم: نيلكلرولا تمض |
 رو روحا بلع وصف ليكو دال رجل ادم "عار رضانخ اين '

 ا مراه الفقنزكمي اما رف اطل اؤكد الملا ويباع هصو
 حا داق انقلاب ازا لادا ةطئزلا ندمت رضوي املا لع ٠

 كمل لدعم رزقا ذو سليما كلم رمل مال نحر
 اضل إيل وكما قيبت ذا نهرا دل| مولا ءازظلع مرج اهادا
 قنبتلطعجاذا لولا نة يريزمرلع م02 لع مويا
 ىاكادل ف ارقو ءزطن ماتا جد ةرارطنمرب زها ولع مل جزل
 ل داموا مجول تتم نسما حاوي تمار اثق زها اكاذا

 انهم قل عنتر نمل ا قوقحيد نامل اءالْش لرفلالكرتش ازه

 را عمف بكوب نما ظاخسدا ىزلا الرفيع امرها رهلاكا |
 رع ازعل وجو !دورقملا مس "ااه هيلع رجاذاو
 ققفنس سدا اها ميجا, ترق وذل لطيومتن قر ومل انآ مت

 7و



 نينا خلع فمر اذا الرب ره لع مج اا وه جيت ةيموضمت

 يلاؤضات:ءار ايدل ذ اح وئاىلا نجل انتل نازحي درب وكفيت

 يب هيما عما لا كتم اصغر ااخرم ظ

 ارب زمرازجز دهر رهو ولالا ٠

 0 زاماك دا طفح داع
 ذنب اذالمنتلا كر اردازعب ةجتإتو ياوذ كاف طوق عتمامع
 نيفلف ملا لردلازهإل |[كوز بح طتغيمماذااعآعرهلارقعةكوتلاأ
 و هيلا الرمز ليئاعا طق عازل عارعلا هج نمل اخارعلا
 ب انجز اع ةد ةدزمأ 0 هاناكلع د دلو زمكملا حب قلعت رافع رول

 وكيباتلالع روجر ةبعقك ل مش ف مديد ميو امشي اباللا
 ةيقخاوتاو هيلا ناو متملا قحاممولعن انا زهلا نطور شملا ”لاكولا

 | ةيلاةلغف معصوم رجا افلا مرني هاز اخيكذ قف
 اضل اذؤلملا يطلب يرق الب كرعل ذب ةرفلاءاضو رهاب ل ماب تلاعب
 ”زارضو رفض رهزطاوم مرار مال الع عج ليلا يطبزلا

١. 
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 افضبتلابوامل كلان دضحمتوتم ارزمالك عال متم از يط ءاشس اوت
 مهل رض أو ءايا مضافا ارإبركم هال ثري وكم ونزهإلاز اي

 , نمل ةيخ روسي ابامأ ثيربو اهم لا مقل 1

 .امتحلو جاي اا تجينا حالف لا, انأع
 .ةكستل ذدتم بلازما لذا رهارلاربابا ناو زهال ادعت

 دفا رمالورفقوأ هيمان اجادلأ ةناجإاعقوتف ملمزملا
 . ثلا ةولخ نا انو نطو ة موتر رق شطر قوتل ملف قالا
 رات ذراسلا اعلا يبتشاو لاضضؤننلا
 27 ورفعوا عما راسا يتم فَي راح أ بز فا نا قبيل اءاك
 ًانمن/ضيوحه حاتم :اماذ اذان ز تدم وهزفونلا اللا

 لترا عان ل سرها رهالاو اير تلا رهام كاكا
 فقر ا4وارصبأ ةزنابالع فال لامقو زفؤملا ةلجاو راجل
 وااو مزايا يقدم :دوقرخأو قوقومل لا ءاخ لوألا

1 



 هيو ويملا زهقت هك . قش ارخوا ىككسو

 0 اوبلاالويلا هدول
 ةوباكوسنانلا علا ةيوكذملا تافمنل يلو قول ؤةناجللا ظ

 دوق علا لج ارب تحول تلو ا اذ زل ملل ناجالة رحم ظ
 هقحب سيول الد عدسملا لرب ةلجالاى اموزمتإاو حلو ] لربال ذأ قم
 جازم جان |لارف وح اطاقمل هينا 1 تناك عزنا ل نيل اتبلامذ

 درمان نام دالتتو رار وفر اضالا قانغاعأ ةنع ادعو

0 
 لل تالح ا زحؤم او يل لوطن جرا مي ارل الز ومالذ )كل ترن
 .يوغلؤ ةاذو زازا بلف قارن ورسام

 را دجفوتسةحاذاخاجي ولعل رسيا انسداورحو ْ
 اري ءامداد تحرس مظا ذا ميريل ام زم حيو تم نال ميول العلا

 هلة[ جدتحلق تناك ا او ءأذسمار ال ألح .ال
 مق زكام 1 نفتنلا رول ورا ؤنمل از )سس رهزلا ناكولو ةططسن ام
 ترا ويم ذ ا يدل ا ءاكتاو ريا طوماتدلاةلق اريل تاك اال

 يروج 0 و 0 3 0

017 ) 

 ا 577 0

 زوزو رج زراخلا انهر 0 ذدخاالع
 وانه نمدو رجرإو ا ماعم اجا رب اره ر دوحا م او1 263 ضو ,لش
 .[ او يطع عف فز ترحل ص مدام :غيلوزهارلا رماح راعا

 لراكز غض: هاون ناصو كافل اريو تير اهل اري نيب أنملالاحرهرل
 0 | اففز شما رقع رو هربا هدر
 : لاري ةناوبج غدا اربوي اوي: اكغانهل
 را 0

 تمار ةةلو فرعا تام ارد مرن حا



 ٠ | تعاالملا جلا اًرباس نس ممل ايوا بج انزءاخالا وص
 ٌ 1 1 يعمم

 تيفانال 7 اع لوا ل واوا
 ندسالر[ل أم مارش بر طار رع شم .(ةرتف اهرعال حار قا عني ْ

 ا .اعؤقوت

 هاتر اتحاو متن ارباكماذ امد لجل ارقعر ويت هش رهألا كلم
 ىتاقباسرمزلا كس كفرا: قو زماؤفلاباكمن الزهار ا نينست
 ياغي تلطالب ده الدذإ دوو زادت ورايتزم ةيياقل او انكالا
 اراه ,وهل نهار زضرلإواةراعتنوا ةيزاغ نها زاكؤأو ةر اىتسالا
 ةيرامل رب ل زير أو اعترف ةرونت لاو هللا قايم! اهلا لاهرهلا

 ةيلطواملانقعا جس ةراطفلا وشاف مارب هزلا خد لادن
 كرر اىيدتوج مولعوحو زهرا فكنا وض فيما رضو رمز ةريدم
 م 0 اهاباكركذ كد ول عيونو ؤل دونر ! تال كري
 تلو قالطإلانافربتكو اليت ناري عرب ربت ذو ةلاكلاب

 'إ ”كريفلربوما كاع ناو دعزانملا لا رضت ال هه لا رهل عال تنل وسو مح
 لاو نركب هفضن نإ وما زوججام امرت قيعاذا هاف رقت

 قضاوه ادا اداري هرم تحال نزال قدا إوني صو يشيندتلا
 دنيتي قيل يوت مقرن اريصز ء اريام ا نم دالضب ا اطقنلا
 زمن بلع وجي لذ ةناماج كه سلا مرو لع عتيل كالا
 املاط فال تداغتر نفعبلاملا بشل اب نما ل ضرر رم اند

 اه نعت متساوي هج افتاتأذ ظفخلو
 دعما 2 داغر رهرذرب دف اطلب اماني ناكر
 لاو تروس اذكرخم ما نعال اراقب شمري ام
 لان 17 ةةوزم الزول ب ران اتلٍلعت ء.زلا رأت



 نه كين ودأو كاك دتحماعؤتتن از ا بدلا هات
 لاكي ؤول تييزك  يللءا فت قوت لميا ردع لاو "قكعُو نما امرارفع
 يتب العربسلل بنل لثمئاةلثع وو ىىلاب ءاهبنسإ/ مافن ثلاوا

 : .ررمهيال اد زيضم ركنا ذيد رقت كم رن صف :الزه| لا وهو

 >:لهيلع طغت متو بعتكإ + قفاور توات لاما ةيئاو

 رق اكعري دوا نايم رمزا نيون بدرعج متل تب
 نادرا اذاريعم ناس م1531 ,زلابد هيتس وق إذا

 هلل تمو تاز بالا تعاطي ب
 :تلاينرمارلا الق ااراسض يتسن اد نيل انضمي كتم
 قنبر رزق ناي بلا نرلا ىداس كارت اا يزعل لحج كفل الع
 تك 6م نا واس ما لاقامأو اعريتت هوكي صويا ذي طضم |

 ديت قا راكباوررنلا كب عياله اعربت ديلا لح دايز ظننا
 ليتم لانع هلا اتم يبذل اهركل رهرل امهر يي يل
 كوت ”ركيلاوا مارتن لف ميدلت ديس داريا فرس وانهد

 2971ه يانج ككيضا فدا رضي الف قاع داع متملاخ بماذا

 وحمل هكا الجل ماب لمؤلمتو مرتح مراوح توفت را لوطم
 ”ةءاضلواا همت م [ىا يدا مطقسخن راو عيلان املا

 رقل وفل اما مقس ل حرت يلا ع اكد دمرل اذاو ءامضرمزلم هرتلكم طلتا

 اكو لالا مط امآو لاما اك يقل ا له سترلادرذرولعاال ام مالؤ اهلا هزل

 ايبا ناموا ركاقدلا هزل عدوم الت ذا عب درل ا :لزنيومفزمرلارزعب ا
 لالا بود! زدالع بانج ابد ارم اهررح متم لعد اربع فلا 9-9
 : هع نم نئتلا بحري أم او اينو دارنوازنلا ذاطحتبانلل تمام اب

 يمل يادجرثولف طيره نعال بتي انح جوكاشأو ةياولاؤ انك اجلا
 اتاورلعب ىاتنسلا تفنالو نجل الد ره لاعا-وز|يذرهو لكابلع

 0 نادل له الفا ره :مجملالع تبانج+
 هوو ويوم



 20 ندا امور ا تحتال هرم لجل
 بلاش من نالخسانلا تيؤررونف عفلرع نال رلا طوصس
 معابولو نتبالا مزعل ايفوتسمد صاغ ب :ملايبو ا اب ءاكاذاذ

 ناعوتو داع ل جم ارضضوابوهلالما:ددعلا زها وب ى اع
 يل |ريرل اسد زجرلا وطب ضن عبو هرتسم اكرلص سا باذ اذازهلا مال

 موقت ءاملرمي رسعاذل امي ربعي هلم نبهان 4 1م درتي
 لولا ءاكراسن لوالماقم ياخ نابلاربملا نأ يدك عال ىف
00 0 

 كك ا.

 00 اذا

 أ انجوؤلطم نمل مال هاذا ي رموش زهارل لغو وجرب كاك ثيم

 لقرب دافؤع رمز ابجمرمار العوج لد نظف انطيمخم
 /تراوساواوأ افريل اوكي هال د نخجو در اوظرب ما رز وسماك

 شاول وندزجإدالاقيو لاتسيو زراف د« ار”
 ال الطيور سلا رمل انخاو مرا كد طوسئرفو هد ءافديرلا ا

 شاك اكدا ماو (زمإ اواي اص ونوك اب مهل ريق دلال 1
 رسولا تاس مادارا اةرؤرارم عدلا طامقم

 فيطيئاعِسلَ وم كلر مهو 10:6 رسبإت امير
 يا ديرل هرب وك

 ا املا ومع ذا ناجل
 مم ًاندالبر أنيالا. لقاح :دولا اسري تور

 خامل اوزل نرش هدرب كال شارل ءايزملارامبب دوا مهن
 اكسل وميغالا تيما ككاو يلا جزتاولو اولا يقبقوهل
 الكرمل لن ة|ينا حد طوس الابد ةوسو دو دل نرالرابتعا زل اذه

 درا ترب ىلا زها اداو دعب
 ! تر اصول انك ذبل كيصمن وصولا فذ |



/ 
"| 

 ”ورعلاو ا ديواسوهو لاعو صف نذعدو ادع ةرنطتز ا اص رجد
 ا ةرشعلابك انحاز

 ذك لاب دوعي نادم ال اطم)لائاواسوتمال موسم ذا «افيإلل ١

 هاف ااخديريوريرمر ازال عيا بدا زل ]نقف اريصعمرتذا
 رس طرد عن الب تناثر د ما نيبو للك شقد
 عن صا ناو ريب رب هولا: 0 د
 أهرلجت رويل رويملا علا تتاماذا املك يروي لكي د هول لع

 نمالقيفماو ينل زف كامل نتنن ورانيا طاش
 2211 موورصو هنبلو هراون زل اني اويل أدوعياظلب

 جمل ل

 امامتهدعل لسا ارارماة ال عأبتالا النا فرص ةاكا
 0 .نلاووجءاواتوبمتمزعل احح
 1 فلاب قالا مديافلا ارمذوأ مزح كرل وسفن هطسفب
 يالا فوطلا ةرعم انضمي سن مرلا نا عتلا متر ارصاو ارسال
 روم مادا ءئشإ تيوس او نق هلا غئاذا لاكولاب ةدوصقمريصد

 وصفضاصو ىوتشممانتاذاذ فلا ا رمحالرعَصلا]ه راف عيبا رلول
 للا امى صالح يدل فلا مررصعيلراصزمشلاب
 ءانلا ديما ايوا صحا ذاا لوو وصغم|صالءلباقياال زل يزعم

 ل بزل عبط 0 الا ظ
 يلم ثمل بانهد اةالاوبروكي حا ايونرهالا ديني |

 قلل ابان دل نعول ار ردلا نركب كالت كح: مطير ذا هارلا
 را اماذارنوضني | انّدمل ازصأب احلال نامرسبررقملاصالانلا
 ةريعنوكمأ هم ئينهسي لا قدإن لاذ جومملاو العوق مل أذ
 متم, اد رمرلا جميل | لبق بسم دوجول ردو صمغ روكا ظف
 اقلاوواياربعر هر هرهبؤسإلو مهلا قار ماس وم كي :نلعأ
 ملا ةريتحرمهر ل قالإو ويت رباس حافلا ىو اجررعو لتس تذل
 ابنا ةلخر للا نال |محرتح دانا إو ناسا هرم 3



 ليال )مم لال( اكاذ اهرغيقل اضع الا ايتداس نعبر كيالذ ضدلاو
 ءاضو ناثلالحر لّدالال از :اذاذ مي اهرحا لبا طر امال م اثلا

  ديرقل ريو: لامارب ف اشلالعزمم ريال فقل ارجو نؤمن أ
 هليعو رول اكيكرتن زهرا ةالاعرت يال فو دع بونبالذ ذو اذيتسا

 كالا نمت ابا نام دلابف عقرب لامال اطبق و تف ةلاسا
 مب متل رهرطبخ] برو ءابالارهار بتول تق تيد

 نال ليتلاوهر هاير مذ ؤز لاو نة جوله جاصام
 . |” ره امض اكد مقوفشل امكن إنضم عقدزعبنلا
 باو يار اهعابالا زها ذو.افيتد انما لاول

 . |فازبلو زب سوضو تاذ مب تباثل ا|ركذلو سرلاويبواوغرحا تسب م

 داانكو ىرل باو امرشا هرعل ءاضل ا اقسزمجرلا ررول ازد ايرحا

 ىاداق بول ةرفبفل ناو كيرلا مرول غارفل ا هقمتييرل ا نعءاربا
 هيل ابكر اتيعت انو ارسم ماراءاهبابسسعوا ءاهلاجيددقملا

 دلل نيكة اعرب هقملا<او أ ولع دلاارسطيمد
 ْ عت ونرلا ءار تامل هوكي“ اني متت ال نيب اذن نال لا له

 . | ةيلاطتقع ال ةرئاول[مرمل دزوتب ءاهيتسيلا كارا ال املأ ثمأب
 1 0 ا ب يسم

 0 أوان ذل او وللا انقل اءافيا ةروصفيرر امو رعش
 ظ داككو لا طّصضال رز ولم ذا نبيل مهل انه ودول
 .|ظيلعلاتفاداملزا يعانون هان راقسوؤ
 *دايولوكهاذازعبا بوكرس ةرركرملا يوصل اة هكدل انرهلا رهاكيئا انك

 : لاك دوجول نونا زع رجا عيرلإبولطم جرلا ءال اك مال كيالدازع
 رعاعامقراصترم بدلا مارقإعاؤداصتي لا لامخلا ةيللتيقب دقو
 راكد 0 رواسب أذ هيك" اموسب ا ءارم ءالا الخ نولا

 ئشلازخاةزلو هت - تيما حوا ذل الوايت اسحب ةالاؤدال
 ل دو نارتو نالذ مجتمع يلو موقت ولإريذلا#
 عز ارد [مرةدكب وسي عز ارتح ار ةووتص بيوم اح
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 كالا ةاخإ او ندانركأ لاري هزخا ز راح ا 1 نغر ير

 ١ هلع اورلارب تابناوجوو (ةدارْرعو أناني علا ةربتسوكل اب تلازا

 تسيل ةرمو ةيسفملارلوكيمغملادلاوز طغت كلل رو
 ملا الصفا تال يضم رلعؤ ريل لانا مروا نرزع ارم

 وعربملاوه (شارذعو .لطمماربلاتاشاوورجحلارد اناا |

 ثدي عرررمل مرقس أذ فدل زعز تع تتح يفض قلا
 هلأ دضداطبم ايلا تايشآو قابلا انا درجرل ب صايل ول

 طي قلاعزقنلا وبما لشكر لا خبايعدتع |
 السل ةازانكو هدي دعاحل كيطاوتدإلا اون اًعنرقو كى زهد |
 هاد الالعيف زريلو هاه مرلاو لا نيملادروريبلا لاه ١

 بكور مل عوف موب واط تبا الولع اعضت ونال رزفلا قحاال |

 كغافرتعاناش قل باقتتاىدرعلاو ءرولاولككاكزن انما

 ناب وسال لش اجب ماخاب الا يال كده اب
 جنا مرو تخم فرم وهذ ولذلك وكيال امو نشل اجا كب ظ

 تيربالاو ررقلأو رتل اج ضإ كلذ |, اردنا مك خم رعرنصلا
 ماقبل نيفلا عتدنسلا انجي مونصم وكبر اياك
 و هويتم ذل اواو ارب انراوتبورضل ور راك ةدأنت مدعو
 طفلا امانا اطفال مودرن ور خور الع

 للبجالا: اينو دحوم هتلالرار أعنا هي نير ينعي | نمالأ بزل

 ظ لواهتنإلا هول يقر تعيق باصقنالاب شلال شتي ان تملا

 كفا صداري سول ازدشو عاطتنالا دمت ياللقنلا ماريو |
 جلل ناره هومز اتش اها ا

 ولع هلال اطمالا ميم هوي تواذتماىدرعلاوناربجل زيؤمل ظ

 هجيج ومس ل

 جفون ضيالف يملا ةتبانوكاءاوحفاككدلا طعون طلو
 لذعدام دذعام نارك او ١ زهري سارا الا مويرطاااذااك راضءانظ ظطرنب

 | ةددتةقيلم نإ يجن داما هرب زؤر

 95 ذينن ااا ضال نيل افلا ٠ < - .؛: نها فيا ل يتب



 املاوالجتترر منا وص اعدرا اص تاور هاط تيل ابئارغلا حو

 ظ ةقراا نب ةواقلاو اوال ذخازماحب ان ةيجفاعاو اال
 ماب تكل اري رع املأ ة لارا لا تنعم لوب موتانا لاء
 وج تنال امال نامي قد

 اموال داس: تفز لا عز كيل اب جوك رانح
 0 هي

 و لجوبا زيطيدا يمال اؤيمض يشن وزيمباو يذلا داغااخأ
 هو ادت سان اج دلستعيدال ماكاواووي حد و2
 . ناقل اريج م يعل ةدايذلاع
 و طاَولَعمل عدن 7 ةكوننممناسوقلاو

 م ةارغإ لش ”ياوانكل امانه يكل عج 97 راصلاةر (ملاراقملا*
 للام شم ةنرأقتم ويل ارجو ص دوا لم اوربا هلا

 2 ذا ةافخيرو تامل ] قو ذاو ارح اعقلاوةدالمللك
 ا « مالا, فليب سءاسسدارلا تينا ذا:نال عبر نال دانك :

 لّوالامفيلل اخره دغر مذ طيكواو جو ذيل ما ندا د امضفأ ل
 دقو هليرعلا ويبو حالا كامقل امأتكو ثفوو و ءاساحرب م

 تلا هالع مو .اككنبوتف امو لأتف ةرابعلا نه اَدهللحا صرع
 ءادوكمزلبأل او يوت محلا زعا لقال نسر هيلا |ملاب تشل

 تييرزاادازام اوسر انلانلا تنوعا اسمن ل ولاعه

 1 الا تاكوحامخب طقم قمتي رزعد ناوط فل: ب واسف
 تداوملاو ِددنضر سون و, هريع غاري ةبزهلا كالا ايف رتوتكمل
 ا ارز ايدرتعتن اذا جنم ملا صرإلل مافير و ارش وذاع

 مو اكن اة وضل ءايبو ميد لعزامع ”ةيضتع حار وازمعل اهل اذان
 ونوم ة2لالغتسا ون ةاجلا ةرمالد خضار قطف معي

 كرتشطت ةي الم كصوت وؤل وب ارلارب روم لاورمت وس ||

 قصات انيقنلا: ف ارا موفي اة حاطقل انيثونإبلازمهصي
 كيأتعسلا افطنزوب كمل تمل امازل رانا هر علا :اعبؤ ةداذا

 ررلا



 اوت اوسبالتاشرلاد :نلروحر ناللع لسوغلا نام ل

 سل اال "قاد انلا هب وروتل الخل سيريال اريج وكيل
 كف مرضا عل ذا انف احا ذهل نيا لالت ةيدحاؤقنلا ما

 دخلو آو المادي عاذإو ضل عزجلب تركو رظنني اوربا ْ
 ءاصاو يفي هل ارزع هذخإ جار ف ةررمتفامزعو ل أوت دتنذ نجا

 "اولاد دضعلابالاكقتنالوفانماءال وف الان دخل: ترا وا ءلفلارا
 صووِو اهلوبب اواوجناكتةرتعبالامرسل وذ انمزعحك لأ انلاوه

 ا هرئلا] امؤيؤمتل اورو نرخ لسا ني دأفتمل ارو لمي ا
 تتر عر ورك كفرصت عدو كم هجانحاو ىّتواشراوتلاذاوا

 عرضوا ة لإ نيوتم ةتمعسو عم وأ خشنلاب رمح عربميا
 وااهربعط او هيغرتنو رياراشاافآه دعتولاو امير ول عررب|

 'يصغملاو ا ةويدولا تشان يه بع

 ضوولاكرا ءاشا نيعتي اهنا انببديغد ع ىقارنع» قمتي كرو
 ديل [قرلا: حفل طين زمتسل الية ركمول جب قلب نعل مال هك

 قا رتفريئانرلاو مررلاكنيعتيالامذ م + قرعينا د يحال عم اذ
 /ةلريةراسلا نه اغيل قمتي ناذ ارب ىرتللا نار وصلا ع ماهل
 قلو (اهريغام نو اريل ارانب دامو اهنمرتفو ابيلاراثبذ ادإما نا |

 ديزيال اريل اًرمانالا هال تيصيركإك عفامزمرتفو اهربيملا طقيو ارنب رقزو
 مسالا ءاكمو انقنلاب ركاب نذل همرعو اهاجثكوتسم تلا

 القول فل وانتي. لاحت يطال اننيشملاق قا ةيلاودا|
 عيومأجثساول و الطالل ار اتا وبنو لاحإكب ياطير إل [ممل اونو

 4 ن_اوجا كيو نش دال ادا اسلاو
 طاءوزداعلا ةالصاولردماموج اد زو نحل لوبن نر زازررت
 را آو ةرما ردح اف حاول ال هل يش زنا

 يعن ااكرارتحا اتفعمل ريالا ملعرو بعلم اك الذ

 هنا ارايضل سوانا: فورت سرا وازن بسير مل اراص هزيل ْ

 ل لف ةأتمغاز ااعباتصامذ اس زفعا تازز سالت نصض كدا شماو |



 لو ارم د 7 ٍتيحارا ةنيمذا هيلي كر هكادكم
 رين اذار طعاهيمااةطنشل ينافس
 افدايلا |جاحالت طل اين هزبإ أموكيو هنو لم ةطنشل وع :نلعتلا

 1م دل رك يعلو زملتخاوأ ل 'مال نحمل
 /نرد اتاك جرجا زين وأ هريوشب هربعو | نيدزب ”انخاك
 اون وريرتلاةبوص افلا نارك ولما اولإوأ رمادا

 2 00 ال ةهَقمروْبِص تخل لذوكللااماوأدرعسم '

 تر صاي ا دحأو ويد د [لسحيد درت ةطندلل ةمتازكو اردن زعل
 مما اوجو جعئانم ار فها تاذو مسالملر زن حو ماهناه كلا
 0 اهوا الع اهي وكم جوزك عاق

 اذ اهلا اتاك لاهلو نمقح اتا اذئامهلاناكاشرأ اذ

 ارسم ئصعمل اكسو غال ا عمتكيال لذ وكلا اماوطنا ضم وك
 أ( نيمغتو | نارداوا بر ءاراباتمأ كح انضر انضر رس للم

 قيلت اس ور فكم للجماخم

 ةيررماةخلاذ هيتلاو قا مللعرف [حتسإ جو ريك ثا هدول انهاد
 دارك اوز متل ا/داذ نر ول رجا سووا ؤسلا
 !ايتفءافتنالا ةاررإؤ دالمأتضر ادعم افهلغافسنال احم

 اكو يللا اند فلة[

 بدحامجو كروارل جو اهيتو [: راحل للا ويلا

 قرا نهل يبل ضال وحرر و رع ءانبلاد
 0 ءانعمو جوكرثقاب سلا ال يشل زكر انوا رادو جرت
 ا ةاتيباهراعاباربرلا اف بحتحادإئأءافو انو زومنوك يملا

 اناا اناحاو ارم ساو جيإو لع زدأشييفلالكدو اًارجيط هريع
 6 اذا تراس ارتمذ ةاشلاو زمطءاشسا اردؤركأملا م اعي ةحوتزملا

 |ةفلضاو الا زاو اطس تاوفلصو مئالنا ال اماصقنزممد
 لمدير هول وكوب الا ناك م
 لا ةرحولارل موا فحم |نمد م

 رن



 يح اكو ريو ةمكرم اهلهم نانإذ ريما از
 اك رنا رصإ دودرلكرلا اداظقنلا نمضو ينل انخاشغاو
 طن رتبت وت بيتار 32الف
 لاوأنبلاىا ًاملجرس وا يعمر اي صو أك مرن املا كاووأ

 ادي ذلاو ناكاحوك قا يؤ :قيتجم تن الزظرل كال ةرد

 ىلا دعت الو تلات ممم طب طنز غش جاري تروي 3

 ءانبلايو آم دالك صن ك/وسول اوءانلا يع ايما ررافلا وألا 1

 ايلزوينو وب ديرحالعا روسو بأ رتمق ةفرعم تيربو يذلا ظ
 الاولاد انس طبت زر يعسنركل ايتو ريذلاد

 يااا ربات ارا 1

 1 حس هي سم ع

9 

 دسم ؤسنلا جيا سوفادبوتنقد وا كب ئجشلا لزنزك هامل ا |

 و ةرنس را تلايخلا د هقو رام نضالات تاه ذاذ ريال نيقسلا ع
 ماردّروم يصدح دمج عض مردلَلا

1 

 11 اما

 ار السو ةوس تسوس هادو دق مزخا مولوعسبا ذوكلاحضوفل اىا
 ميسم مسا

 بي ]امدوحامهرهال بص هبصخبو بيتل اكموفتملامعبضلا غال ٠١١
 3 قحءاذي ادقرلا اهدحا لامع اصيإوا دو ناسا اسارتنأ بص |

 الةؤفلا بلر |يللا تا انا الا ريتقلا مانت انوه راف لس

 ةحاوامساركانوا دع اذلاكا قوس نو تو باانلاو 1

 بخاعما دلال #2 4 مله مخ 'رال حر كارسإ م [ىزل هوتنالو

 الوابل انا لفلان ورا ساما فلاوا ةةبتيترمل
 1 اناء ؤ شامت لوغو الاكللابجو تكون هةر

 آلام اوم ةنمز يجف سوف دحاف شام ةاملاو اريل يخجل |
 ناي[: نيم + تتمهلب ارا تؤلم ال انآ قّررصو لكامؤاب ىلا ترث



 ا

 لافر (علااه انهق ةدارنوكااوكدا اوعي هدايا كلا |
 ىواعيلاباسذ 0

 ٠ | ا دا اويمغماكا 1110

  9كاف مادا مقلوب عملا زود ةخلاذآو زدنا 6هليح
 ّْ كراون داخل مازلنا دقات ةركوأ 2 رات

 هم مج ةويتف ضرره تجد رثل زيي دابمإلا
 قشاحتتإئماخلل تانلاككلا هال قات عالمنا اذاواقيكاتعأ ١

 ود 9" أذامنل ازيك وتدانناوكناو م مذ أ دارجو متباثانتضتمانل و امنع

 صفو اهل زوال متم تايم اطمن ياو قتعلا
 فأنه ارك ةناما مالو ر وتداول اودلولاكأ
 ا م ا ل

 كانانكقنل اربح داهو دلولا مق ْءاككشم أذل اا هطس انطق ءاكادلو

 اجت رد تلمح ار يعستماب ىر ايست الإ مالا عا صاعق
 ايهثد عنيا واهزخا د انأهزخ ا اكاه دريم امنا اتم مصتتاك تنلون
 درلا ولام تْلِبَْفوئلاربإو يانج تنجان ا اد اضف ةارشواهد شبس

 كنار: اذازعب ةرلل اخ ازهانكم أهل العاب تتقي وج يمل

 لا: ضدرلا فرت قس غلاب رس الانا ذانرمأ ون ئتتأف ]وفن
 ٠ دال ار انعبستلا تثيأو تدع

 ' ب تزول ا تأهب تخيل شا ثرثيوضتلا قحإ خي نيمضتلا نال

 | تبادل !هريرتجنانملا هاذ اكتيننل اب تيل ولم القيقراولاد ةلما

 دانيا ةروس نالت غلاب متت ولا ءالغاو دالاؤسو

 و وانا ةءوصو هي هدرز غوت سالف هشيكسير دش اش

 هيف ]اهنا مرمي[ ةازك ديل هدري اوصل | تس
 نمو ناقتي واق وتراق اضع وشضا عزك
 تيفيوت 7 انو هوب طب زي الوارف ةن ديداعلااذكا

 فليوسامال نحمي ناز تاني فاول ظ | .



 جار يا نحف امال ذل هجن حرز
 طاووس اهتم تيلي اسك شلازلظلا ةاتلاك
 لارا أر رلا تناكيثما لل موظتملا مرقريذ !؟:اهبوكتاهفدحإبلاو
 ٠ فلاركمناّزهتركاولو بذلك تامفروقتلاو لاا
 سل نام ادام انا حا

 وعتموأ 7خ دول 9 او نوبول ان امو مأ فلا شجر مرقتمالش ماد

 عايل 0 ع دو
 راو أل أغلب فثزا و عيصابكر ألا موؤتملا لجلي زها
 ”ةفدامزموطركوجلا» دا اوهو فسكت مصر يولا لام فلي نال يدا

 | د6 نتؤبلا:.دايمضدج داع وقفل اربزل الل صرت قبب طوؤ شو
 ره راج انكؤأ ما نم مددو ينس وركس اراب منو ةيكاذ

 فلئازاوراحإفم ءاكولو ايرنيزس عوونمو دل الشقا نزلا

 هيي واب سف
 ديما نمطيالالاقو تاموكاما نهووسو[رعيب عجاف | يملا
 ٌفرلاو ةازفلا ]بط ام اذ ومملل ٍنرْضِن يذلا [طلاو ذّرلا و ذالك لصد

 اشالغهدا ارطالاخالاب لنا مضيف ريل اذ نص جابيتكزلا

 عافت جو زلط انجح اصل لاوم الزج امارس وت كج هات
 0. دع ةييصمم -

 ةللرم زي رتلاا همجي ت يحرص ل اوين قم ا كيل او ةماعلا الد
 ىلا ةرك أكل يب (ىذ ىزملا نيتك يشوف اعئوتفلأو رمال نه
 ل اطنق ذا :اارايطسا خضوأ هاداباررزسوإ نال عرج لح

 املس وو "ما سواووا ىعةجمزقلاو تارلاةنو تائوكرملا نهرا تبغنذ ش

 نضال اوديو داباوقرأب هذاا قام ذوي 1
 ظ لذا لوتسنازقو مطرف تنسخ لاقوا تالا ْ

 راتخرضردك لا ءافتن الر وصلا لهي ومال ارجوا
 جوك رو كبل دوجول نباص يل

 مكس سب سم يمي سو يس داو اسس بيرو اس جو اما هاويسببب يي يس ايي سس اسوس ٍِِ - + رج سمبل رمسيس مس وس م دور يل و ل ا م ل تح

 2-2 2 00007 ا: ا ا ا 7-2 3-2 و ل 2 0-0 7 3 كا
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 ابراء للا /لاقول وتو مال العوا دكة نةفراذاوا |
 الانيمي اغراصتلاو |قايزاي ومان اليعيال

 ليصلك (بص/عريرمج (ذاو ل احايص اغريصي الو طومال امال انهالاب
 زا دجاوسنب رولا نكرر ول الضد لن نا درك عإذ يملا
 لبا ةاواناو تراعي فلا فناو وغلا مزج نضزإ لع وضل
 راوتبول و منن ظل وتلبإ و

 الز اا -ارشلارشذ او ةيشلا قر |لوقي غاي
 نيو زب بدم او هاك ةراولا ذا ازكرصأغ مي

 ا نو مرو طال عذاب هضضا
 ظ عاااجل قالو كي »

 يبالون نلف امون ابد اور مرر رزلاو ضل
 لضافلاةريالو ردو ر ايتخالاوا دارت انضللا هعدالر أك ءاتخا

 ظ كبك تبايتخا الصاد هكا ر ودلاو بج ةربتم نر عدعب
 عن طم طازه وفارس ال اهطعب 3 در تال بنبزممل#
 :ةيجباداوهو يتلا هيشإلر مل عحومزناوؤمالعك
 ىئسيغاماو د (تخالار ضم (هرلا مرعم | زهر يزعل ييلقنلا فن
 ي2الفر ايتخالبر فخ يرلا مرسم ازيبو ءرضو ا دب لحب كي خام

 / 2ازب ولماضر ب قذف ةرزن منوي ضو ب اقول #راقام

 | بج قلاوتلازعمووب عزنا اك اتي قلبو اد
 1 تسل ءاهرن هوك ةباقولا اقدار ري يشاء ردم
 ”ظرايتنلا اهنيك ناذكاو ف بفطلادادبب وك ءارهر اموال اتونم

 سرايا تخين تونز رود تل نمكب

 :ةاواه انتل لو نإ سيمجلا ايتخالا كو الا تفنب برملا

 سن هولا دلاهام الور مححو لاك ساد ايتخالس صيخغراستحا

 تبا لم هك نال لع دل طقس يه ها كس ةزلازع
 تي :انو ةمخيو طخو وف نيبد درتمالا ىررالاج امالتتحم |

 اهل ةرقيوالاروماوبر ! طش : ةرلهالءأامنو مخل ادعو رخا



 ذو اف زعل يد تمل جل اطلس درهامةبقولع
 للطن او. طنم انو كيال مقل امنال طلس ع اونهالورا
 08 اتي دهاش املعءاشيب اجلا هلك فل ةلامةرما مال تيل | اوى ,الداهربو دجوا تخل ال امز ورسع م تخل اهاول اق
 افاةقلموترل مانت وتقر تباعا درا داخيامع [١٠

 بلفنزازماهل هدر هام عيتروامهتوزاه تح انلاو لل | .٠
 ةيكواذلاو قلو زمنلا نا ضامن ريميل ءضياادظإع ا.

 قاتعاوافالثإا ءاميبكرن قلع اويل مرتك( عسمعافلاا

 مالطو قلامرمب عبجرواوبنعت لت جزتس لما ةرل الاد وو نلاعزفليرك زر ولو فلا لامار فش وادع
 ظ زوطاما هازال ار وهو فاسدا فشلا توافتبطاوهو تاو

 سكي ول هدا 12و غامو وص عله ازلاب زاير ذايب يسحلاور
 رخام كوه كنا لو ىفلطع لاذ ديسكو كريرجرروو ا
 تو يشل مالا كل ماماوعقرلا غلا ذوب هيلا منيا
 ان ضاعبنكو الإ زوكنالرم اقم خا نيوصقنبال كل عرازبالرحئكذؤ

 ديرما يلربقوو اةريتوا تحلب عفر اذا كر
 ./1ايلا هسبلةءاعاظبما ياذا امال نا ظ

 2 فلا دف نشنا ورش ال ةزعو هاج الجلل امان وكيأمباوعن
 متو مدو:تماءارمج اهم ادعي ل3 اضلا متفرزر ذل
 ةلاجفورايتخال دل احبة ريم ينال نه ةءح ناو وربزنح
 اماه لا ةرزمضاا حال ثتاوتب كيرصاطصضاقنم ةمورغلا
 ”نيجرزيضالو ابننا, ءاننتديلو ورمل فاح
 وزان يوتلت نيرح 2 كرها رن داس لتنال زاكي أل ذا: غاز اق توصلا نر تلا عربسل دارا
 هز العا فخ عبر ادب نراحنسر ابا 20

 ازداد ياس مالم تف زامباب ةدطمل|3.لبب ترجو دبل 1
 م اي هس 1



 صولا هلي موربص نا ادوجأئر ايمو زرجأ ةءوبعلا تهت ذلاىا
 ايدل ةيلبوناءتيقاصز حر يدبس ةداببج الخ
 محد اك ةسورسلا تابت رفلا لاملتا جال مس امالتا صدا صخر د
 هل ةلا ويصب ايذزم اهل ةلارعاذلا حالمة الئ حاسزككو تنثذ د
 غشير رافع زيط عقال بف لب )ايلا ذي طالتالاد
 عاتي اله لاتق الانا اكرتت :افإت قي ءالعر بسد رسل
 فانعطت زمان لا, دايو [سقرأدني لول نامي كلام ةمدرتمل
 لأقو نمت نامسدحاو دارا ثوتوي ال ذو /ل ارييصيرعافل الرج

 تحف تعض دا ويل رك از يوم مغنون: افلذ

 زيا هاك تار هنرحلل كني :نبخوورغ هوك مل سل
 رو لل اكرام سمره هيلا شل ةلسلا

 ٌلتكوا ةذتدم ه7 :ةليصو ةراجنو ]شو مشيش تاو يخول
 كان سنرعاذلاريخ هاركالاعونرحاب اضرحاو ]عموكاذاذانْدهُت
 صارو فرات لطم هاركألا دان يفي دام ضر اذ |

 يدرقلاو علا توخ اذ تارئأو ةلففب نزذ دج رل انغام

 دا امصأق جؤيارذ ذك عب د هاركااونقزصلا شاحن رهين رأس
 _ ةدسكلا رببلارياسز كبف ايزل دركي أفلا
 علبة التمة لة اور ئزلَو كلم وكر تزنملا تازعاوا ا تعا عب

 ارق اول عساس فلا مركلاوباباواَهعتَم مف رسافرتوب ةكمام

 رود

 »؟



  ةةالءارفنالو الاه سر فاكانق هاد انولا ادرجول جيان
 اللعب اريميلو هرياتؤبن ا اهركطزمتجىرإ انا اجبإبلا دموأةددو
 تدان عااد الاه ىو ذأ كذاب هذخا هال رككا ربع نام“ كلا

 انام ًاهركم وكل ؤضيقب مل سووا مو اذا امج اجي ناذ

 نولي ثيح تن جهون و شرل اركدالب ءرىل إي هركا اماوحج اكل االاذك
 ا ركبجوبوا
 وورلد عبارته رض اعاد رز جيلاالاو فدل الع
 ليام رمان رتكإزت اال هوو شأن أ إبلا
 درك ذلا صاع ننال اكيد الب الازسبا نقي اهنا اوما

 انباتر ا“ ىزنو يشل زعيما ءاضلا اوك زنا صافقاك
 و جامع قو عم لملاك ردعب عطل الاهل هادإب بلا |

 لنور طءاشإكدتبىربالا تلو ارث دق و ئرشمارحا رطباو يضل

 لك انتل الإ يت احكام نونيالو زذوكم اب هاو لظخ امل ءادإب كابا

 6س ثار مارقع درك اوك اذاجاولام الجمس ةطاورتشملا
 لم اويبوضاناو نباح وين قص افنلا هاما خالو هرهنو لبق

 7 ييهت ةذعلا نم ناذ قائطربأسو و اتعاو قاطو صايل

 انلاعاحو يت ال وهاك ارزعو لزهلاع مارة صاع سابق هكا اوم
 22 ءاورتعلا وجمل ءاكد"طي لك ةفطل ذو امره زماخل
 يسر هربوا قش : ايزعام جال تملا طمزل اعلع
 امون :اكف ؟اطل اي دكة ركاترق و كورلا وس (ليضنو دارا كت سعم
 اع ررهللاو لماذلجاد رول قاض قلااره لاما

 ْ لمنلا عت راحل بال لج ا.انهر رفترملا ء البلح اذ املك عمتي
 ةكمن افالنالا يحرم )نصا ل ةأتعالا يرعى ع

 . | هيالودجالو تأكد النا ناين دوك يرعموا السوم زمني اليل
 مالم ويصر زا الع هركأا د ازاد زبد هفالاخوم ال ءامضل ايررعلا

 أيزمادلإعوجرالو رج يهز للا نوع هاركالا رج مالذي تا
 ايلات رمل هاك ميد | جدال ث يح كيو زر و ايسرلا خليل طمالذامزل



 د(” كرا وحول 2 ل ع عقر اوازرت ألا |

 . ورا بجواز ملا نكمسلارن ا ءاورسو جداول لأ مف اذيومعا :

 دع مكاتعلاعيعاك اذال دكت طلاب ابيزا طقوم ظ

 | لاطإفلو زلم اجو ثرياده الرباط لن ةرهذ هزم 44

 عاملا ءاكلاو + معمل :او ا اير ريسزتكي ؛اىودول ؛اكيريلاداقتعالا ْ

٠ 0111 
 ذا انضاصإعمرككذاذاخ سلسة ضبا ارك أعمر صل زح اوم مصل الان

 لمضالإب طايتحا وجهل باج انجزت (محاحالا هد اوطذ نيكل ادحارجد
 ةةكترعي تل دلك قبا رع مالكا ذا مي
 قلعت مالت ةررمتسي وار مزوكمد اتوا مرتك ة وكم :ارتالا#“

 انيسواطم 0 رل انك مرمل سري ىايبالد د اقنحالر هت
 هرشرزاوكور تعاين نيزطعاو راموس قيم ى ناهس ناتي هتك
 2و عتبضو رتح بدلا جوز م ماد زازكرل ملا ضنلاب هاركألا

 ارق وصليت دان عسا شو اناس ونلل هذان

 لعردسي كانا جراذإخ دجورملاذاد ىو عيلاكؤشلا» هريتميوا لع
 مطاع! تجر اهكدوحوم داما د اذ رول يدار ملا دضل يمت الت
 باك داويؤل اييغ كاب زعصتإو ةطقسر امالاو] لل نوإنقلاك لع
 فو ل كواا ناو متحرر مل هرعت انعم انيهداكتاوابتعلا مخ اكزيمم

0 

 هوتعنلأأو اوه لق ار صك تمل نإ امته وال جنو ترجو ءاوزنمم

 رسرتلادساد للي املا لق: اهههعف ل قأعحاو مشغل ةقلتساف

 مركرنا دلما !نقرلا:ان3219إ ل او كام اكمنيالوو ضيا مالا

 ”كلولعت بقر كي الو زجل نهر أكل هررس ف انما طبل انطشبأعر
 هملدؤنل اناةانسونخا ساة رمح تاور ذا ذاك
 ة9/رل لا ةيلم العذب ل ةاملاو هونمعلكتاعل ريفا ماوتع
 رمال ازلو ةوهتلادح كابر ارحب ن اونا منع علا طف والو
 ”لاتل مالقرال الو رهن يقل ارمآتعا معنمو شاب دازززبالو
 * قطعب هد دما ةدامشوراشا ذو بزكوو شما [تجيدإقدلاو قرشا

 ضن هةسدسع  .اشقس نشل !ةخطيض حج



 ةزاليإهامايقل هنتحوهرارثاو زوو هعف اشم تيوهتالو /الكم
 نا ا كءات قرن كرلاوله يعريال هذاذن حال اهلشرا مالوم
 ليرد لو ونأمل لاهزو نإ هالدومل تنجز[ >/ ![يياماقرلام
 هنليائمولم الخبل ااذاامآولاهكيخارفاا اذاارهون مامات

 كانو روأسموقوا دج ذاول والم دعه تجوتسالاولاءارزتا أ |
 ادا نفق انس: ةرلؤسالع سنا ورتعا

 كلاعب اينملا تعا تعبتني ممتعا دونلاد
 يبرر رسلاو :ةالا مويجلا سبزرتحا كلا جاشلاو
 ضيا اودلخع ررغلاو قفنلا براد امرا, ذاراو فم لاوويسلا
 اوما ذا ماو اقصد تح قال اولطل ايو ىلا مذا يعصي

 لانا واتت واول نعاوس نورا ذل
 ”قاشنال اههعلقنااذامينلا: اند ضلال عنق نيالا ل ادابتعا ال 1
 اذالا ملل اطيالعم اة. تلانعالا:االأيط اال كلا معد نع |

 فقع تبان جال طفلا ذادلا اول ناك ةرسنا
 قوة ملام(. ةومزتملاو ا شلل ومالي العز قف انذالاعرتعب
 د [نملاوا دا طتنمجالجيإع فاسو ل اما رينو ءارقفلا فعذ
 ا ءامرعرطاذاد زال عك دار زعو أهررعو عوارتع ثيدو
 5 م اهب عيوراؤالاو وبلا ونمو رغاقلا ةججلع
 كلطأ مرسول حطموإ بلراملا مجبل يف نجا مسعم هان ارحر
 .؛ ,تاقرتكل وطننا ادلب و اءاجل اون زكا نخب و تاركاراكي

 بيطري دونالد ئجام نلف ةماعلا روفر اني ة اذ "0
 ْ ' ويهرطلاؤتتاماذا شاد: اذ ملاوم قل افللاعر ناو مارب الهاش '

 باتل ]مالك »ضد هنا لو هزل كيلو يأ
 قيل زمور وويل: ذحج دارغلإ جبارملا ةيلاتحيبسلا جينز ؛

 داوهونلا ب اصاو خط رار ل ثم اءاكريالا قتلا خضنونهئرلا |
 | دعب هيت لال دول دود عاب مل نسل از زجل مخاو فلي قرد اول د |

 قفا هلزم نيو لندن مدع ندار مشا لرقا ١



 2 وربط مالبأ, وتد عون اال ايوا غنع
 يو لحجب ا هس اذافل اذ لا ها مخفي
 عر كورال تو عي اتمه حايل ]جوس هلا انمكازعو

 | ىازت# 2و لسور ةهيدعو حولا ذات ابل ونال خلا ١
 ..| ةياذيا/اههبورفك فيول سو نو رهااإبق مفتول
 | عسل ورد اإل و كدت يلو هشيم حهنربالا اود
 ياو امنا هذ ةزط/راو اعرق الآم
 قل زبد عال :ويرلاراوا زرار اقل شذ دس فاوفل

 يبل اراب نفاذ هيو ان
 و عارلازلويمالاالك ذلة لملابو

 يااا فما ومد ساعت را

 . ةالاماعو ةمينحْؤصلاؤ مان م ةركرلاة رجالا ااهدحاصيرتح ٠
 .اقيطاضنل ا مذالتخال (نسياضنلا لور ءارج مل ةئانل |تاو ظن
 دخالاةيالو سارلا معا ةقاتخال زغلول الويل تبني

 دصاقملا ال نيد هاو رل مي اوس يرضلاباع
 غلام زدب دلع اوزيل ذنب ءا نأ يطيل اور اساوأ فرو صب لمس
 2و اختو اد نيملال لاما |يؤرسعا هالزئ اذ دوقنلاامأو
 ظ ميال لرسم ناكماو يول ةوسا سباب ذاك دايك
 | مسك ق2 لسا ماكر ذإ اري وزتشمل هيض ذاانكو فا تمني مح انما

 عنضامو قط راج انذار لتر خماخؤا ترددات يفاب
 لوالجمال ازئاج ءاكيربو ىناذلا قالطإ] ف ءاشواوبب خاامؤد هر

 صقر احةلازادحامات طماع وق وتد ضرر
 السلال ماتحب اكول زالاةلحلا
 كفي نالوا لك كنار ةةيتحيل -ةرتسل اند اننولب قابلا
 : رايك رح ينم نور جمر ل :ادواولاةكرلبلالعماعرحاو
 1 رزومن لجو ادذع 2 رت رملو أو نوح ارجل 2
 ىبملانثاو ذولي د ح .اهدل اول مينبلا ييوطام



 يانئووتلا ٠ ١

 قو 20 ظ

 اليسارع كرري كادت َءالهاول ةابزفاو نور نعؤرخ
 .راؤلفل عامان سسزم يصف هلا يار دايس يمال

 لن دو مارال خد هوهو نبتت رف

 لفلم وتختماعةرداوا خلل خلل نم تن أعلا و داتلاثلا
 ور كوابلا وأ دم دإو '

00 0 

 ١ ف سلم كوابل طائارتطأ >
 ولاد أحكم ورضراهر التزم ونس قوي نراك ْ
 ار اهسل ااا ولا 0
 رسل هام ةركاشنالانزصالا اخو اوال اارتتبالا 1
 هوعنزحاوراطق :انبتكأم أ نارا قرازدرناتل تول 1

 مظل ناسف قل ادور يطيل ذا كأدلك ايي
 ران ولا“ :ةليطيالا هتف اول اوما ةريعلان 22

 زامل أي رسل نذل زيد عايد اانونل

 مير نزلا ذ 6 ون تصخقتالو تقوناالاماتسل ءالطع يالا
 . لولي نيرا هذاذاف التوت قار ا.الاذذا

 الا لنمو ت لب هذا العب رار /
 و لدحاوزح اداتل د كدالأوا تسبوا ْ اذا عنز ةحلوتح اج لولا سارا 0

 كنان هدويوف اذانانواكوب 1

 امه ةراقلا انذاك ولاوأتكس دارأام قوم : تناؤالكل انا

 . د تيوتا ورتدلا ءازك ةامتوئنل اكدوسؤ لأنا ككيالون ذولا :
 . يرانا رت ( لا وا نتيماعبعاأ اذلاقل : 0 ظ مايكل وكت هاوس ول ا
 ل لا بلا عزت رهن أننا اسيل بلابو 9
 1 ع ل 12ه اان _

 " جويالرث# 1 هوذملا اذ كنها: -



: 1 0 
 1 1 ا

 "| ف ةعإو ةراضلاداوعبو اجاني ةسنتوبو دهام
 |١ ةفلا ويانا ر افالم تيقن ر اهلاوص ب (الاناعزراتت
 كيلر اق كا وودل ووعي رتغا حي |ءامي مياه لذا
 0 هيلو ساجا خام رااح د مانا

 ا .نراقل اوت ميمي رمرازتالا الة فيد طمح 1 تعش شوونلا ٠
 لارا طواعم ا .اههولاز اضئولخإ ةالاما او ظفواغلاامأ
 | كباليطاديصنو لوالارعم انزع امطير وءامعلاا
 ايل ب 12و نرحرما فلتلاب(, روب ةراقلاةلمورع 97
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 الش ٠ ا سا
 ا ا

 راك :1ةةسؤل والو ا نوعبو الامم زمني: 00
 ظ هاتر اغيجي هلأ باوزنلاباو لطم سل رن

 راو ابو لذوات ول يلمح
 | قات :ةاتضيلا رمل ترتشئطرٍ بجو قطو اهرب ادا طغو بدو 7
 ا لات ناووا شوا رك خد نلمتف وما وحول موحيو رند مال قرن
 ١ جلل اهولولا نسب ناآلا زل ءاسذ زالة هاتوا مما
 ٍ 0 0 يول



 اة از كالوس نحل هيج يقرب ىو
 ظ ا سس

 ظ مللاوبلا تالا و رؤو زز د سيعو يتيما ماكينات عاسؤلو قر
 ىلول الز ورز ءازاسو تم دوال تس لتيحل 15:
 .هاوفوعن أه ذخأءا | اكتلرلا وليل الذم مارد رتب لكربملا نخل
 كن اتفدنا عطرك زوال علو ثقس را الذ خلل اولا وأن تس
 وزال تملا اهيل هيل هس اك لشي مزحإالأو يولع

 نير شهلا مل دانك خلولو بادتكا بايت نفل ويلان
 داوضتلال وجلال الوتر اورج تو ارد ةرورضالو هند
 ا طوالوإ 2 لو ونلا ذل وجو تح وس[ هازةزع ها وكخلشطيا

 ل! فاعور مانو دان شفوي اتيت ذايخ :

 قاما داينبو رمل اهيناليب تفرع ل عوج ررملا الل لمبه لاذا سامبا
 مو: دلال ء ارحم اك ةداحر رءاط جرا هربرت بوتر المول هل
 كدا زال لو رمل عارم مطار قرأن ونجم كم
 اش نال ىذا ادار الا ككاو دل وكي تيتا ازمير ال وكول مو نال

 "ندا خام نااعازسذ زد طعون اركي ةءاسإكأل
 هرفلو تل كازرذو هللا وت ضي كاشاوك رمال ابقار
 5 لأم جس هدالوا تارماو هفرثرم سنحت مامي  قادللابو ١

 اهليتلم دانا .الاعو مانجا لهاا طال ار يطق

 تالا دال الدلتا وكب: دلو عاريا
 رج العلادل عار زوذاموذلوللاهيرف مف زكام ودان هال
 .انماوتلاو دادي مولر لاوا كش رم ليم ءنةداملايلذا
 نام إودأمقوتحيد ب زايبو جيلا وشبابنا تحب قلع اهات ل

 مضل لقو هيا متو .راز اعتق لمع اماما زارع
 7-3 الأ لاطا لاو نيل اك اويل, لانو هذال اك هرادا وجها

 سه نازي ذابالم دانيا ماوةرببرتلعأ
 يدل ارك تا يس 1



 مور 0-0 0-0 1 )ا فرو سد طأ < ايممحإ لد 0

 وكم كوجن تيفو رسما قتمبلا ىلا [بالاةوةالوعقلتعاب ا

 ]ل ؤهو أح دوذألا ةراخل طوو ةأتعاوكيازطو تبقرككموهو
 وعم | ا« طبل رتجط يعي ةرذعرسلا الخ تبضإ اولا وكااو

 دواس كاّوتحو معوربل ب قسن جرد سرع قتعلاو مهرلكالتاب

 5مل يلق خيري مالو نع ماوظف اهزعام الداب تقرورلاب

 ا وسو نزال اذونمق ل انين جا تنل بايت شال اهنام

 0 ينال اطقنب ضوعسإلاو بدع :اماداكويعز بال ١6ال
 داك نب اكونجا هالوم البو مل لنهر مزمل وس سن نلوم

 ناوي قبلوا و زمالوزراكتاع

 كيرالا مج ل امريلاركر زالوا ةالرردلا رشا
 ماع ولو وول ارب اسف برتخل اازطو ملا ةوتم جلع ءاكامع

 قاسم الوومذيددقملا جقواريازلا طخيشل يع

 كفيل ءالوبو رولر رئااعلطسو اول اوحايامت ةدايزلاءالرقملا
 . تاجدلو حقو ببلا لكمال ئشمندلاب ]زال ْمااوادَسَم

 مابلايرسةوذأدارتلا وملاك ةأنعاوصا اهيجرغ ند هزيعاع

 ذل ولالا رلا ام اتيت يد قال ودل ولكم

التإمو ريشرل ابيرتحولشا ١ 37 رويل صلع او رلاذالام) تحال
 !ةو

 ديال ظمارمزل امو ,تمنؤ عيردلا كال زيف يدتمَم عض كوكا

 "دقي طي 33 ارسو هاماكيل ياؤمانا منت ا١

 .: ءالدلاو ميز اجاأشنا مول ارجوا يل ارم ءارعب فقوشلا |

 -عيابلاهلومتلاريضو | نباتا نزال اكتحاللا راحو ! نمل

0 

 ظ نجوا حراق يَ يل ءالومو ارح 0

 ٍسش ا



 ياما ذل اكراصف مات لاو عيبلاوهو ءاعقلإ وافر الر علو عزا
 اكمال نقول دربك د رولا متو لو

 "دوق |تيون :دلعجال رولا 2س صر تح امينا

 ايبالاو هرتح تاه اقرحار الاد | نيني ولنال ن اتخاكزلا

 ةلي/ 9! نيرصتر تخل امربدوا بيعمل »دشن مل سل وز رعول زال
 قاتلا تفل وكوا يسب يابا وق رمل كللع وا ا ٍ

0 6 

 القرب يدل ادعبدر عيت دارس مو ؟ارداو انكم ب

 الهيلاوةاباكاو يرن قو داو زاكي مش !مينرملادا

 ةلوون الزل ويلاننيفرا سوق يدلويلادب عيش
 يلا هربعاوملاوابولزعب عيا باه: ددايرتش

 ميركل ذا ولا امني وكل جابااغ ةءرْكاْممو

 دز موزشاو بلاي «ةرمورتملا فرضت رعبا ذل
 :1ر نر اعاتك عار وتنر» تكي وفل اان
 اهرجل يوت دم انك عاجاومم مرا دااررع مارب ودام
 'ا ل بال الالا اوالد نأمل ءان تلق مج | خدا الوم كآرمحيما

 يو قلاطتنلا كلصارمطتل كر اربالد ورم هرج
 لظنلأرايتلا كبور رت لامع جرب زم اجاوزك اولماعيرسانلا ا :

 ااا ال وو و
 كا روما عل وذ مؤ ا ظلادل اعتساؤ و نيالا

 ا
 ةاقلامزإلا رايد مز اذهل تل عايؤوانل املا امند
 كولا اقادإر انينورلا ودالاوأ شاول انموداما يقر نك

 اا كابو اهلين ةايرنزسل رن !كفلافرجم
 .اله ةراتسسر ياما تي نيمار لاا يلا ةويعل ار وصلا ذآ

 هت اود موز عااوم أائربمل ارك ليدل ةلج غانم ْ
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 داعب مازلت ديلا دابم اير وكتحلا نطمنلا ةداز زيه لتحيا زها |

 ١ قار هذال وربوا ود اد هدب كوعل ءااميصن واهل ةنالولا |
 كلي اكو حاتم ةراثوفتابو ادا ديصف داوال ةاتعئا واقد
 ْ 0 ولا
 يالغلا ور صفا دلو اطل ء جوتي ذا تحال عال
 اي اا هزه نجا
 عه قنل انجن ادا كورا ريعكلابلأنو كذا[ مدعر زعؤفطلاب
 لاو جلع ادوق وماكو عشنوكي كذال ا يض:ركو كدا ةالربورضلا
 اني ولرتحتدر ألا «رجهرل أر تهم ةريوريممل :وفنمؤ مال
 ومايا ور اصؤو يلو ةال عرض دالزدزلا:ال: زعتتت

 رولا ايلاينر باسواد ما هالات
 ادم تاز ةرصو عدا/ دار مو باول انوش
 مك اةارلقدول بابو عاومام اقنيل هايلة وانريسدوا ملا
 . الفلا يبا ف بو اما فازعب تترالاوكلا توم أى اهنا قنعماد
 ”ةككو تدان وعمال ةرواينريجالا» ايدي لوقا
 لولاك ماو ذا افلاجوشيروداو دبلديو تالاقللذوكتلا
 يسب اكان اناوزكميلادامؤلااتغا

 كم عمر وم ل ذالو د اهيل ازا نيبال كلي تلك جف
 لتلك اقر كه ارتطو فت ساس  ةأتكول انو انذهل ذل جورولا
 ماو داخل يمل امص لو ركز توام انفه وكيز مذ
 مقل طكملاازهطعو [:ربك انما [ةطوؤوا انجزت هدالجل اذيزكوتنأ
 3 اومماقيزماذاو ورجح أوما ذقت [نمجت اشور ل الرمال

 هل ىاناله لولا ةركةناوجا طورت و رح. زازا لفل

 ١ ةتليباويلنااديوت ]تيكر زوون سازالمالل |
 عقيل عزو زحددتنو ذحاداور ومالا هلا |..
 صه لود تتاها ملا ةزكل فزع عفر لازع |0

 01يوم وال53 تد دان كولور قرع ور هزل
0 
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 انيهل قيما ناك اهاعفيروكلل انا دزجول ةقرويلمنقكلا حارس قعي
 ا ككل نط ولو اجيك ناب اضالأة نالعطدملل هلا وجو

 كيإو عل كوتلل وين 6
 ”الزاكو اينو الذ ارخزارةحا تل جا با د دواي
 , زله زاجنيابةماشماكيقعوو روف دافتسا
 1 ةاكإل ادعت لفلم كنيدي قنا تال

 اسمو ا 0
 ديلا متجر ارضالا كلمت املا لع اوي كرم نمر[ ولم

 دس ظ
 . لطلاب أارعاصف مايا ةئلنرد اها ا ناو نقتر
/ 2101000 0 

 اناا روونل انباء راني راو صور رلاب داعي
 نقيا ار هلع وست دريل اذداقد دورحخللانجاو و
 م دهس د بع د

١ 

 فالف اوم قملو زم اوتو كَ و ءاذلاوويملاو
 ةلوتلط اال ويرفعون ة وعصام أ ضال اماع

 | ىلطذا نسيت إوتلا ازهول اةرويض مانع مز اجل زازأح
 ظ قالو لوك هرم ارت وتتحمل جوهنت حازمة لير اجو
 لتس كاك كره تع اوه هملول ءافرقملل ل مارت يعج رورو دهام كوخ ركوا دبس قلعت
 لوا فلك هسالهرباا لمي زل اكل انكوت#
 "و السكوت ءافرو حسا زعزتح ًانويضولاع اا

 قول قي تتطور قدح نوؤمومارأ عمن اهتعقتح

 ١ تدف كيقيتتفن  ..ئاس و



 العب جنم ةلاملاهرعيس: كمارو مقو كيكو كلج
 .ةكتبا عاام رووا ةرفوا ارامباينوتع انتا

 تقم الا ناقتي يذلا وه هدو اوباما

 | ردي مس وي وعم

 الوشم 1 50 1

00 
 هتك كارل ةررمز ةةئادرلن تحيومقم نايأج
 بانجو اعوواعياءارت زيرلا تشرك ور خلال قا ولو
 وشسءرااكللوككا تفاذاز افلناوهو”رايرلا طركذ اكرر قمل وست
 لشركة ااذوأنم الذري اننا انمجاقفلاول
 قبال ضيا: تيوب

 دلو ضازام ارو ديف ليأتي خيطوم اومن ةدانت
 20ه 9
 ديفتالةجطقتدإ ا ذود ولا ةركيذ دوا نط
 | ةهوتملانالفكلااعاماوركي طير تنحل ال ظفر والا رعاس ماكل
 الصحون ملاذا فرغيو ةادأنرلا ةرثواماخوتلاريؤن اشيطتقب عاملا

 1100 يا يس
 انلمزف ايتن وزماال ايمن ب قلطملا جافا ع
 _ 1ك/بكلا وانصر تفحم عسا نالوا للا ع
 قهوتك ملوتحو رك مدو راض حاتم عام اك
 لبا منرتكلي اوزنر لكون ايل برزة اورغ وكذب اع
 ور رانج لكما وآئاعسا هير يزل
 ١ ةرتاما مالذ جال امال ذم وكل يب وهاذا علا

 ويغسل رد و يعتيرل كو جاعفاتلارأ ل اا قلا عا نا
 ربك ها ينيعخ رول لكك وحد هاصال] يس
 رعي ةككلارع | مولا لشي زحر اذ عيل ولعل تدزخإالا عاملا

 ناخب



 يبل عسسل ّْ
 ريا لبا لما كتل كايكاتاد عايل طاقم اذ

 يملا مادايوم الاثقال ذر ان ربجةرك,ةيزنالعد
 ذل, هل او نمي ادف لعضو مم ش ال محط اقيييطب اخ

 اسد اصماتلاا 00
 أ 0 ال ١

 موا 0 اج

 مناور اال ةوصاو ليكمل حار ارذالا يصار اتعاب
 نال كرات باق اماقعازنل زم دبس نانركم

 اح رم ر«ييجس

 0 21 اخ و
 انو كس زق ليج رنا دعم ناذ رك
 0 وون كيما ذانوكإل
 اكل ةرمقجزتضينس ال زالت يي هاا
 ذكرت ب ايزل كسلا |ب رموز اروزت ذاع

 تفوح ذيلها دامو: رولا لا ةتعصذال لوق طفلا ءازج
 اعتلاكدرطوب :اار امبالا نكمل ومس رزيود ]هلا ميل نول بمشلوا
 ملقا ذنم ذم دنس وذااو هنأ لما قيزونال تيارات قف

 0 ا ااا
 ميا



 ١ هررتحم ةلاج اهوا لهيب طق انإول انسالزع كتب
 0 الل البي لصون :لكرلا هال اج ا

 "اهدا ط ونسال امج هلك اكارج وغدا لاثنالا

 دج انماالدر ذاك انهي كالت اللد ةيسما ب
 هز اقرفل تتاامر ادار ناو يرن هيبتا مجربج فدو
 ناو تةراو تارا يتناك ةناك ل ارجزمحاوعم تالا
 "واول لسير كو اذه دارلاو ما : < ةطوتم أ ميج] جام
 6 فرش غانم كا 2 الززلا نسل او عصا و

 ْ 4الى ترو كهل قتل
 واذا لاتسالا نيزلسدع) اججخلو يمي [زوثادلب 3
 ومر راهلوتنالد ايدج رفات ماو سيار الوتر بت
 اماعط:ة تشمل انتو عار دبا ا عفد وية يكد ور عوتب مام
 اقوي ز هلأ ابتعدت فعن: اايقلاو قيقدوربلا كاشي
 0و ويملابعقاذااقملا دانة عطب ادهن املاالكللع

 زيلع مقا عنولارصالع ةضاملاو يرحم انواع هرج
 زف جليس ةامرتطتوتسؤ روف دقو رك
 ..... "ابل لابو عار دلاتلقزمي اذلط مر لعن نول انفع واو
 7 . «وماف ذل لاعلان زي خالل ازهةزتزتم

 1 مهر ان (ركإاجاذ ا ىلمجيلا يروه ارو حت |
 تول اتوا ثناكاتد اضواعلاذ اهتمت ايريبأنرل أو

 ا 8 :

 ..ادييلاوالطالد اصفر تملا طبي ال يالا اة داس كرب مبان
 .لرحالا ولا نعت نادرو طم زول يصف اوس ةرلاخ

 ات يلادقاوأى بلوس انا سلبوا
 فر
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 م ماج اجو وج هفيايووووب فب

 وضد رعنل بالاول البال ونون قاس يك كلا
 هين الاسك فكل ازيرا نكون ا

 ا هالو رنا 0 1 لاول

 و 0 1 ف وب ١

 معا نيت و اردتم طم مقاول زم نحال, ظ
 ” اوه جيا زالزم القوا ماوطف | اننا امال
 فو ريل وررلا مر اوزوالا طيح كلل اشار

 شايل ارقملابانص لا[ دلو ج الزم بوز كاثللا
 اوت ةلرلاو ةلوبد فيت عزك ارز ذابانرم |

 ءالزانازكي :لعرادت قتسءاشتنل مست مول اد لكووا جاف

 لد هرب قانءال ون املا شو قانا تريلة
 ةيرض اكو [يرطءاو دولا > و مةرلذ فن رشم اكز | صقر نعريس |:
 را هير 9 تضاأعلا ”قيهحاظفلا امهر سا اك

 ةدلدترعر اعوازعو درا نب فل اونو يلو افا ٠٠
 يل ضمانا اَذ ديت لرد حار اذااوزقاعلا |.

 ل6 اذدشلا ترغااو 5 رالي تغ ْ
 0 يي ا سسد اوافاتني
 اذو كلو روم يل يلوا زلنا وعسرفلا:4:اناسواا

 ١ اوما 0
 : وقسم مادو ًااوانسو اًايتنلاب طءاوسأ قسرا

 انبدااججيدازاكداوسمللف 0
  1ايا هلاحدإو هز بوو تيبعووندا سال

: 7 

 . الوقف يول توازن باع لَ امل



 .. [دنعشلو 756 0-7
 1 ا 0 2

 | علل رتل ذه غاو ةاعيت كير ا طحنا القي 1 ١
 ا 0 00

 يالا الهلا يدر ادؤه رولا لاكن اه لوما ولا
 ا كوقلافاؤ قنا 0 ا ل

 اهلاةرعت حوال خارقوهررؤتنام كيفن مل هنسوسسومألا

 هللا ناج انفع هما ناعما ل قلاع باهرا ولا
 كورد لاةتاناؤتسرانامءافكلعوعامزاتخوكسرتا ٠"

 ري اهزعص هاا لانوتنم ل اوزا جلاد ظ
 . كلا ارنا لوقلاذاؤقني :ا اركي راذاتيسرنمل كما

 9بلانلاؤيلا كولا اهداو كيد وزفلا بيونيا وزو اغتلا 1

 8 ايما ةاقرقؤنلا فكي امال نور جوف ظ
 / ةناوناا فكن تيتا ا هوايكر عال ضرت انف كلاتعا !

 ظ 2 غنا لولو ذا للة غر
 اكد ادركتوهور الوفا عقلادمدانجس

 هت دع رؤس الر ترام ةيع
 . يفلت ليلانالمناةاكبلما// لزم قرأ لوك امل نان

 ( ا دول بدا ولالا
 تيل ان هوروا مهد يدااوشانباتزاهذاياةكأم ٠ ١
 داك اوأرتد فسم ايها وم

 يسد ارعتزي اق نك ضشل و فائلوا
 هت يولدون اخيرا زاذلن ذاع متع

00 9 00 ٍِ 50 1-2 8 

 00 . آ
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 5 يوي
 دي ضم بي سيف, ىلا |! ' :فىحا2 - ءاويع امو انف



 ا
 ةللاخامرعز كو ىزر مخل ازا تشمل :وكى امال ل وا كاكا مدح
 ءاونونلطا ادا كل دارتجو له بعمر يع لرش عش داذاعا وخلو
 لي ضل راو نكون لب قلطمؤلاب كرت راما جيب نك

 ءاد لكما لاوهو طلال  انزر ترتش/كقي مارد كاسر اهلا الرتسل اخ
 يماعطفيوا )اهي لعا امهاتنا اكن اا اش: :ر اوس

 رعاك داع نر كتم عل مار تعال هل كلا ذا
 اب رولا تقيد او زعل تعا انك قدك نام 7

 لل اعيالع 0 اتعب وذ ةلفيوا مهيار ا أ تلارياسو
 يسم يا جيركا دز يوعم تلتيكا جست خ

 ل ارغب اولاد رح ورمل
 نينو[ ةفالا دوج ءط هرقملا مبللة زكا قراذاذ انما
 هني هو رداعل زعنربدعاو دعي :اياول ةفلضمل رع

 لااا را الخلع دال علا نوصل ا قوقل قلشني ل ماو
 ازرار قارعب ني ماوز وو تاركا اخ ديل اهقزجتلافرغبفل علا
 زجل قزالدرنئاةنعل وانا جوز اهاذديويتتحانتل رك كدزل
 ل فالق اوادقا ماسالا ناد يرمرا فال

 قضوا :الديز حاول اغا زدينئتخا قمة ص ماو لل
 ذل قل السب قمل ارا لس ل يتخلل هأيرالاهةسيا
 تن0807 زر ميس ةغاو انا ةويدطشا
 ةدابزلا : اما لوسي اب عما ءالوزصس صا الوم

 0 هانا ارد
 لقا زد اهرحا م دفهاومزخدنلاباووارشيوو اا هداهم |

 الد ”لروصلا ثمالا تاع وتد

 ةوتوفاوماربلشلاع ءامضتحا وكنا ترام اكدالالد نيوصناهنسأ
 هاف تاذاللا تا وقير دنا ؟ايدربسل تل اعانمل ف -٠



 0 يي الوفا اجا
 تل جرش بكل ]او /رقوعي جور لاو :/ال د الا اشتنال تخيب ف ثرولا |

 ظ كاسر | بوسات ةرصدلا/اطعاو زر :[ىاء اكن اك مصير اللا دو
 | فلاي تشتم اقف نلايررع تبوح ل جب لكداذ ازعل كيضمل
 ل اوقل أنوف اصمهو ئاالا# .ايعامرل اك: اقوم ترتشلاللاقد

 ”رل امير مالاو املا نمعزت جول ارقو شدا ءالمرمأل
 الما ةرصوا مالا ئئارضيتو اهلي داب دع اف ركودو 1ْ

 ويف يفوح زبر رمألاو فلايرعباسوماثال ام

 ا انزلو ىوزايمااز قصر اسقف مستةو اوغلو

 صا ذا تالا 2 ورقو فينو بإب لانا ه تكا مازال
 والخال اح هزل يفرد
 لل انقهاتشلذ انفي سمو بولا اذهل لاهاذا نب سول دلحا

00 
 ةقالرلثمل ةاكل اقلاذئر يملا ”نداغادإ 0

 0 ءشطلتج الا (ىالح اك عأت :

 د وي مم
 33و لكل _ كورا دما لربح اه: ةلعرنسال
 و ةربمار يس وزعتي3 جدو ذو لصاك) ددارش در قرد لالا

 ةيلاهماظولاسنا تر تونا زانية 7

 قلطااااماورقرما لَنا طي لادا اره ةداهشالوق مهري رمت ش
 لعل دال مروا

 ل كنب اكذاد عاجإأ نويل حاد وين اهلا
 لحاعل بكر ريس نايا وجو ارض رولا ناك: اواهرزع ١

 .. 29و اطاإو كين لطسعيل اليوان لاو علا
 ةوضتازقا ويكونوا ةحاوآ لح نياهيدتمتل
 املا ذاتيا ازاولل زال متارعام توبوا هرب جلا وا عاص
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 0 زم: ةؤياموهدوسر نو رمل سال رش
 طويق ل يبرق انم:يارلا نا قوارب وز

 مطار لض ربا ةتقاستوزاراراذاوو جاو ديار اكتب
 وابل اشيش ةدازلا تنم ذاوكو لينال كابر كا دازن ادت
 داتلا و اجار طقلس زورا زال رضع دى
 دكا مر الطمع ملأ ستخيد لت وتضم ةةكل زنا عنقتب
 واسييبانكو كتوم وسم درا ذإةلإعزورج :لديو عطار وبلال ءال

 لكن هدانا !ورازكاو تر تجتاز واذ لكفلم
 2 اكول ايلع د ءاباذاكعثوسرزكلا؛ اعنا عروس انال]ع منال

  طقارل ةرملا هلت ذلك ةروزعرمال لس ثيحيلا»
 .لسوتجع در ذالكا لوكتلاوا نيل اير زورا ن طماجرمالا

 اضناج سيرا فاته رككسي ىو زهد تيم اواختالا(
 ذايب جذر اضم ناب ر اضم لل عجب ذو انفو يول اةاضنل ْ
 اضل ةرصتقط تورت: روما! تركوا قات ١

 افورلاخام باساوالذإزب راسو صاتيتلاةكأ ٠
 يس ذلصا الطول كلج ءانث تاتا قوت ءولطا اة ورمي
 الراعي اكلارحا أل طم خا ةراضئا اقر ين تخ
 لال وتشمل هربرت مالا درس با اكءأد اثرا ارا هواري

 الوكت 2ص ركذوطو ىتشماو وياج اد اتخاؤو(كضنلاو ةدابزلا#
 لوم وا لكن رحاو ظفلب (هيابكوت مات و فارل الازد ع[تيو عاوتجملا نجف

 ووايد جشج دراما مانا زعتمارذ عاملا ءاَحوَمْحْو لأ
 فدو نيل ةيوعَي ندعو تااطو تاتنقو عبدو ف لبق
 اهالاقاب ' امالخيهاوززملاو حاولا طخ و محير يجن وهاب ئرلا الالم
 رة |تبشمملا ونت نال كيرا أعرالاقد ازئس: ا فاقلط

 شلإو

 كسرطر نال اريل اب دوني ا اهرحال نوير اعتلا لعزبدحآو العرش

 دحأو الع | اذا املك روت داخل ليك تقو دفن العار نمل



 ايا بموا اربع الاواذلابارحاشدحا اكد أ ارهزحا هن
 صارم هربمك امدح ثمن وو هرعت الدول كود5 اررارب ضر اال
 انشروا ولدلا كارل زاجاذأ_ خنايرل والا ةزادججاممزائاذ

 .ةيريبكلا الكمالاع كنب :اعول اشفي آل عقللا
 هر ولست تام ونص ا«: كبد كبارزع ابو نر الكولا و الا
 . | لوإلا خيال عدو دنومو اكول وب لوبا لمالالكو ءاقالا ذاك

٠ 

 :انهيسجموم لادن جرام ارتحل :افوا لاتاو

 راحت لإ نعمت اكو ةيمتا لردك العامر كيلا" ْ روصو لكم
 ”فورمأماكماديماكزمنلو :ودأ بتر رقو عطش زنون

 انفو غاي فلرفذ قاع جملاونفلااولاةدرتشل انادرأ,تنا يمل |
 دقو لولا يدل ويط رب دورغا كيال ضاتلاوامهتلتلق
 .. مسن ادت طتواؤجترمفا لأ تياعنمو ءازعم انااا ىلا . ١ لعد الكم اننل اب زكي اكو لانا :/زجال /ةيرلعزقلب
 ل ”نيبلا| عع ماذاول زخم حل رزع قطن أركي را رت ]بال يذكرنا ولا اعواد دو الاجور كنب
 زب ولاذ اين 6 /ناعل |زعش و رس | روب هارباوانم وأو وتل

 نيرو لا ديت اقؤو ىلا ذا سوعشرزتل يبلاوذ |



 هراغشا,ا ةيلاربلا ازباب
 ةحتفوتيف مدلل وذ دو لشتو ىاذلاتاشاؤ نيب سقيا طبتلاب
 دل قلما تماخ أب خازم ةاتعلاو 31211151 جياع دول انج
 ةوماءاص مرة نب ل كولالعقأ تحل الع ةمالاداربعلاو قالطلالع
 كلا يسقزبإبعو قالطلاو يشلات اش العرزنبل انها نال
 سلع ونسوا ةعمدلب ى لولا بالا طوج

 ا الوفرل امه دار 0
 2م زكل او اكو تناذ معي تصح 47 اذ ا عصوؤصلا ذا

 يلج هاون ايقاف لوم: اداري ذاذ
 هداف نع ذاعأ بدحتو د عضال د نعي لم زوشا
 الحب لعن او رجال اقل نعد نهآش رض ماقل أ غرزع
 لطبم: !ق الويس يي نياق اولا كفيف دادلو اللا
 كيلا انئعقاقدارقالوفتساذلانارع ف
 وص وصيالوماقل اعلا داو دازالا اع لتلد اق
 م ريدالويل قيصخي درو دراكولا عزعنكم
 كا اريج جزم :طشن لادا جر جركوفال مزين "كم 4

 عال هه تر ءزمافيسزنا :اماعيراصازه يضرلو نري لل# 5

 . ملأرض عيبنيح جوزنل بكل أننا حج هب مآمال ليو د لولا
 يرلتبلكولاولبزلا كفربعمبريثس منمرحاو الاول !

 ايف ةيزالا رك لالا مك اك نال لطو مص لتلادا

 رسل معيب رشاد عيل كرار ةنيدرلا
 ةقربو مالطرل عج , املاك قداول و رماكونا لماع ربصن هال
 رهضيكتلا رسم عر بوك الو أذل ناضل جو بكا
 -لإالف ليكو ذا لج عا ذا يعي كوالا دف نيف
 ”يدلاخيفرنأب .الفضإعرازخا' اهالي تربع ا ميرعلا صو مة وشب م دوش
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 ْ | ١
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 نزار يتاافم اة اواوعاراغ همها دوسلا"ا :
 رجا هروعد درج أهيالا يشي ومرازاب كولا ا عقلا علا
 : بالاول قر صمإو وت ةياذلا برك راومالاةرصومسإغلا
 ضنا زوله تنام
 ثوان رصتس :الويجر الوادي ع ضنا صيف الخ صحي مدمن ةءزسقفرلا ميغا هيو عرج دال
 ل( عع المولظملاو خجل ارجو مولطوعو شاف نحب
 ُآ انرااموفدواقترل |رزعو (ىضلاد لول اعرملعطرشبكأ رم
 . ءافلا احا ناتي اهقدور كورلا هاوعجؤيوأ رسمت
 ولو لكلا نايس 2 [-نكإا وف دورس جدو ىئواجر عطقن اذا
 قوتشم:ايسداولز عنا قدصو هرتز اول الم التعرض اف يلا ضلال امرا نانو نرزإا سون اةرلا فرصولي
 اكو كريم العر ارئا نال مفروم عدول ضو أ[, جاص مم يد ىلا
 اليف ثاولالامدالعاتنتاو وعر إذ م جال عدوحإوا فرت بالا درلاكأارييردإو زار فدل ابو جاو لوهنم
 عَ أو لازم الكوالجر لمجال رب ورصن [عؤرلا

 اللا هاوس وم ءانيالاكر اخ اكول ارك شجي اب هز لون ل6 لال رز اكدر زو قة هرعت
 ريل تيار فخ لاول! ةتتيار ارث نانو زاكوابد ديلا
 ا * بجو ف لو هرغعْ اذ( دز ورز ضرار هود

 سم رمأقا ميزي رتسذ
 1 عا ةبيشروملا دريم كالا ةءأنلا قركإلدا

 1 دنيانا زبك ادلب كرك ال 5 طامال وتلا ابار رسول باوترتزوولاو دريل توم
 ىلع طابو ازفان زينل بأنهما ذك ا

 ظ 0
 ءاطنلوطاذ اف مر تل ايما ءاضق نيل ارلثست



 .ةيونةما عار ونور لس داس ريض وإلا
 ع ةرضعلا وما نلأحب الأعربَس كوكب ءاءاشلاو انقسا اقيوت قا

 نسب الع ارشلادركو فاننا ابزتكولا ا[ تفس الاحد لوألا ع

 روني اراب لولو دش مدلول ءلكلا موك ءارشلا نورت
 0 تجر لة د رطل: اكولارمالا رع دوج ام
 تنال سرلارككا هزيكوتل ام زفاداصخيرحمل اذا عير نضمن كولا
 ىلطبإكوانالف اعد اا ذاك ل سنار العتيلاّسأقا لكلا داراول مج

 تاقولاو دلك اعبزيبنابءاجم قا ضن ووكاب
 كتم نال دسم زاد قليل ارحل لكك رجا

 و دروب و جوس ءارقمداركذادح :

 . اعنافا تطل مبزكد "اري ءاك و و تيلمداعا اتي ازكر اضيع
 2 الذ موك زنا وفور وداذ ةوطحطط بيع
1100000101 
 لاب طماط

 / علا او لكول لع طرة ماوملا لزعاذازعب روما كا رش

 مبرمج رلاك د ل عوم) لولاة اسي مول عج كول العطش
 نسهر اا نقارعريعولر ناو وعرب لمتنا
 1 دانا يصلماوا ءاكالجس اقلذوا :امالدخاربو ارح دحارلا

 رو ةارملاوا ةرعل بالا ىغلا تبالي جارزعبو اهنزع للاكل
 'اقرلاوؤالاو تقوو قررنا ةراسغت«قوازاهج ]جل تةئاضيا
 ربا لونيو دكرنةرثاخا نيه ئكلاركل كا حداهدحل  ءانكب

 فرنعم خم ءالالاةلزغسل يلد :الاقبطمان نجوما ركل مأقتح
 تا سول ةوط كو يعلق درفت“
 لشاسإو غاجالاب ل لولا ءلطب سن اخ ادلع نغبال ة وح ذابت
 امتع زال يفرط اكول ال تخيل ةزرم لوني أماو ماكر مارزع وتو

 د دو داتبالا طورت اسك عمال ماهل طبت ج انسان قل

ٌُ ماو ربعلا ضر كلا دواس[ اذا وكدللرصلا زمكرلا  
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 تشرعادطو خم ازدوادلها درت اذنن اكوا هرمع ةاتعأب إف
 ااًدغتضمر ةسلوو اذان نلطدا كلتشوا تاهوا نتعاذاربخ با
 لكلا لطب .شلاكم يكول ادخن امد حاو لمغول ؛اشطنب عارو اعلا
 أمرت زكمالامول تبق راق زعل و ةلحاو ايقلطا ذاكر ارح ةموعص
 امذالخيتجاحيلاو زلرلم جوزي اللا نكي حارا يعزي وزود دا
 قلوس انو اهل اكون اريد از وكي تحل اباد ايلا نول
 تيميطسر مطوع عا فارس عبس اوا ذا زيهم يقولي د مآ
 لع درذ جتا عابخ قيس الجم نكح ]يجو لا زكو ميسي انكولا اك
 راها كسرنا خيو يدملاؤازكايباذ تيد امزمحاو ]ف
 لوب داب نوي ءايمزعن متوكل اعف دل ذيجو ةحاع أما
 وفا ويد اهنتسا وروح تاياعل اون يقلق

 ىلا ةلاكونازطو مطل ناد ءر خا | اهدحال اموا حيل اداكالب#
 قاوقعزءاياجوصم اهوا نكون الو + خازم
 تلين (ةريواولعز اجب اما: تثمين زي زكوول اهذلكو اجرح ااهراتو
 هراعتل ركل اذاو لكون اذ الباع يصمولا ذا اكولٍ تتح تلا

 , رض ةاوجالذ اريل لجل ذاو مارق نها ظاي ةتخاؤاول ذا
 كوع عنيد اصلح لاول زلنا رتوش هنحلا
 اوك الخ اباربةعس:لاكولاأذب كلم امناو اس ءاكد رو اسامولا
 نياياطعبرقو ءاتبالا لاكيمالا ما اقيلادلاجف ط شف ةنالربغ

 لارغا ديكر اكوا د ماكر كك :الطملا ءالالو اريك زر اكول لطف
 رطل ركل كدإكوا ذادرح ودا لنكو و زيا كو ]

 ًانينكميلاطماو دالوام اهانبلأطمررولا الاستايل اضفآل
 هلرنولا 40 ايايكوؤن تجول ذاخ عزقعب زاكهوجو :الذ بكونام
 طولا زعزع لووصلا زل يمول أ ارو ا
 .../ لا: اذ انجيلا وكمال رانا غذالو صاجر جمال خوات لج

 0 قوبألا



 تلاضعلرل ا ورلد ذالءأعب عسوكد من ىلا كلورلا
 ا امولكو تنام لير عوف عا
 7 انااذاعانرو 0

 اهلي عر قا ذا نارك 0

 0 0 ايمنم ورز لاهل
 طيس انفه بمال ةل اكول جل نزيك اقل ذاوك ا

 الوم كو اراضإل عال قا | ٠
 م م

 أشرنا ال ”عتاذاح عملا

 زن لطفل ذا ايل رج امرأ وتو اوس
 7-1 مدرسات نط زم اضل افاد(
 ناهد وط# ناتو زافاو ارض ذل ةهزتلاو لاو
 ا رلالصأ نادل صال او ريما والو كيال ةلق د
 زنا زنا اعرض ماع هعرنل اتراك در

 كانا ذلوركا مذ ومارد اهراس عيزماةاييقن
 تف ا مقدور أم
 راها ءيسا قلوبا وانس يوعأز ول

 2و "را ةيككا عجل اهلا قولو ازكى ولنا الن تونك ظ
 ا تاز ركل يلح رورسالاو اكن هزلي ش

 ايبا اكان ويل وخل عينك تلا واسس اكاتلاو دورطلب |
 | 0 راك | زيكا عترلاطلا هلت دفا 3
 انربعلا خرادانيص رحب ابقرالهازقاذ
 ١ اك ان نوعان نحيل وحاب بالا
 ظ ارمادا فنار بوصل بد روكي
 لو دوما دل ةد ورعان زك لراغل

 | ىفنلاووزلاب:ل ا مكاو ا اندرو آبمآَ 1
 نوتاكرفاسب انيك أت 1 ويب طاطا '؛

 ظ
 ظ
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 رهط م:ةلمانا هأنمم مانا الاواخر اف تعلو ترمقل تسب اعيا ليك بدا ْ

 ت0 بيم كة جلا

 قتلا لانا تابعي نجني
 داتلؤارصبر لك عيان رعود | :اهحرو ابامشش مررل اورشلو

 يوب اطالة ريو راقتلت

 لك وسو لربما زكا
 "نحل ادم لسا سلطا ممل لطا رام لي

 كاز يودع اعاد

 تصمب اذ مايا .انوراضذ رمز دك راططوأ ]مآ

 رتل كك :ترفكا كا رلطد ل ونجم
 لاتفانلح ماو هراسعإّ سا دار ول رملاكو اصئااطلاة ةرصرقو

 دوزجوووم جحا 4 زافزتس ةرعلل اطل لاقو' راكع ا ديكا

 ٌْ الينا اعلا اوه ضيافة ورك ةرادتلل مولعم عيطومملا
 املاك مذ الز مك لوف لوزن اهلا ثرل اطلب ين اضل ازالويشوم اكملا

3 

 دلهي عليا ور 1 نطل ماقاو ىلعلا كو اهيل اننا ةشل مو رخشسا

 دال اور واخت ذك رعب أجرا
 لير لالا ارفي«رامو فل نوزخنبسإ
 كانبرا لذا رلوقيم ياخ واملا يأ ءضلخلع لدي
 خمار نمي ةنفنل ايل ابل اطيذالاسوناوتهةؤرمىزن لضخ
 غاولوقيفاوربون جالاكمل الح بانل يزونفي ايقالطد ل اقزحالا
 ولابد تاو اير ب ٍ

 ورب !مازتلا تنجح طاير ١

 رك فطيرة ور وو باطل هاا يسدد



 قلبا اكان 5 000

 106 داو اس و
 ل (نراضياخن اياك ًاسوملاملابةلامكلا وكيلا اكؤنلا

 هان كلا, لوكا :اكولوميهل وا تالؤطا
 ايازج نان كافر صزل ياض وزعا ذاخ لا مرسلا نا ينل أميز انه

 0 تا اولا
 اسيإلء اال ديد هاوعدصصخ ا ةداناخا) ا

 ”ماسقأ | دن 0 اطنموو ا ةراوليرلأطلا !

 كك لاما هاد كالا أل ميتال لرسو اكل

 الذك يكا ازيا + ناعتب ماك تجر توز قبلت
 طم سو وو

 .الئأقا :ئاقا رسولا طلارعي هيو .ءاداوسوا بديل ولج

 ا نع
 رؤيا اذان كوكا داخر اقام روما ملت

 انكوزنكا اأربال نيك زجاج داوارس إلا نمد رب اوسخ إس
 رطل لاهل« دا كسا
 لاا تا يعبجا/ ات ةرإ يك رياك تن هيلا لس
 . هالملابتج د دقز كارل ناغيضاقزلاق سالك كاطع نم

 ' ليفكضلاط اليمن |ليوككرع املا نواطلالا درر زعكاس

 لس ل لكان تصاغار نئاطا لسوء او

 عدا نيرا هلل مر لام نبيع اهب لم ىيادع

 روكا لا فنين فكم جد هلام عبقاع للعب ةعيزامار
 عن ام امك قلع, ال ناهايلهاتغ ناو ماذاوز الانف عع

 دءانارلتلا اكل طابا داكلإ اهني يعج عنزه افا

 يابا هدرخيمإالعواعن ىتلوئوسلاو راسا كني ءاعنلاب
 ملازما رعسو ار ماي وأن جري جلخ لانكا مجيبط وابا



 0 اطال

 كنلع وزب كل رولا واذا واادأوا َ
 مانام كيان ها

 فانها ةليلم ةكات اتا

 دل ا ا
 ركلات اناا كاين كلتيك
 ...ناليلذادو ا يبارايعالع كول اولا ضف افوم
 0 تلال تزيفروالاداكلا نسا دظا يسال

 ىلع مكر الر مرعو هدوجوؤ ال تخل اذ الاب
 ءلبالفزتلابجتسحاهرزعوةرتءاتتطم دوق ورحيل 0
 أ لوطتبممل انلدوزلن كبل انجل اه ل دورلا درب اح
 : ! ةررسالا هال قرر اساعد ا نيتساويلذ دل يأ
 ا ملاوي لعجوع سرت : امال احزيعاولقاشبتسنا اهئ
 ةزمعالظ زا لرعو[ماروت يي وحدوفو دحر ربحا
 ار لاوسرلا يال زاجل او | در ملا د (مشل لمن كاتم
 روش) ابل انككإوأ بتاتا ماو ]ماك علل انني الذ ايمن وقت
 . دارا ادد بلاها لويد رمل رأيت ءنرككاطقلو
 . نب الكر رباسوالع 0 كا
 2و يب ارق ذقت نجوا [فملا همر ضو للام

0 
 باتل ورح مارمرتو اساعد
 انالفّرياب وامان نم نطو 0 2 32
 ظ 0 انيد عاعزطملتعونيع انساب
 مول ظنوا ذارسإ روكا بنمو زلم اطل زمر جادا لشمال
 قلم ويوربو اا افعل اسال عللي ريتول
 طن افون زعؤزكلا اجا رغ ايتيك رول لا



 00 ااكت لانك
 1 ارغب نلعب المكارم العاجل عزل ةملإض
 كيدوباوقلاوذلا درة يإ لوما: لزاما جل
 رينا زيلع ساانكازان در كيرا الرميد
 لاا يوواطلار-اسربتو ةتعلادنالاملاك افلا هنلاباطمال

 لاضولربغ طنا ال لام رمزلي الوريصبال علمتم :افهكلب ءاهوبرس |

 اطير اوريو ءانرمأةهركذ لسا دوو رادلا تولع
 لا دوشل ايزطمال امداانكلا ادني ىرسالا هداه روكا
 يزال غاردسال ابو نات

 ورأوا :
 ا و
 يقلون زوكارورش عما ىاهت وترا دايلاةازك
 3 ل أذكار ارتحباءا رمق ورحت قازاو كك هانهدز بكام

 100 :مررنمم هنأ دلت 2ماكز انا ثرماصتلا ديل ظ

 ارا نكاد ززيعمشل د داع لإ وعلا رالي تلا رجول ارسم

 رطيلحرل لانا ىر :الالعدوفممر يه ازال جلا روس ال ريع اد

 ادانة خييز دلل سلا ازكو لدور جاعير او :ةضال وااو
 لج ايل ريبزببككاذ ًاملطمر لب اعتلال ءال ننعم متت

 طم هاب [ىثيلجللدراا داو اورو زق كبد
 كلل بل رفاإسبم ةراشلا امسي راضملا راو مالاوتشما يف
 ما اهاسول تركوملا بطب 8 ازهو بكاضملاوزئكولل ماو

 اطفي م لرد ةليحل احيا زمف عطول اينو اذكو ا
 رباب عايروب ذففصورع جتا لل ورؤكلا زادزنل انماضراض

 . فلل :ايطلإسيرطلا طةحجب ىل امجرخا عد ارحاويفصالل |
 ربصس يمل ًاهرحا م أهضويصلذ امساك نما هرج انتا
 لا قولو روززم حاسم: « ص و طوضؤزن د وتااب ناب



 تدسا 1|

 الطب مينا رم زم اكةحربصي نا ىشتتولا ا سوهو
 ًابنمزحاوزكعياب ماب نيتي سلااعابد او ثرلا طر وص اموهو

 اناففصلا ال عصرا: صججا ل[ عرحازمرفةرجإ عر تعب وش
 عظامي ايا ةريعل امال وتم ا!زوكةر قس امنمزك جز تقرت
 لإ هلا درئتف طنا دابخم بلال قة حمر تملا مرتك صلع
 4و زعم انعم زال رتوجاةلب ان املا عم نكوز ايبا

 ' ءانوسرالأ نع ج3 لرورقمر زهد ىوتشمالإ بس يقسم قريبا
 0 اهل ور سوريا 'نعزع:ازثلا ءاضاتنع

 ككل 1 دولاب لاوزا ريو راك كرسي

 0 :ايزللزعاكو انسكسيملو ن داع: /تاماداوع

 2000 عة ادع ولا غال صالاَس ةرعاق سيدك ال

 افراز ةالز امرك كك فاد
 نقال ر51ب وة ور ضرغض اننا

 لابن قولاخ رت سام :ائصؤألا
 مرسم او نصف ارؤل هيرلا# كي عار زءاول ذكيه معوا ترو

 1 م

 نطو كاوفقي حان فرو ميمو نهج[ نخإ/دج 1

 1 م سي ا

 .ةارو لطم ةيكاريجل طلال“ ءرا نكات مااا
 او انذرر رك ويا زفت ذاب مةزجاوز باو ضاق>
 مدللي زكافياداسحتنا يزعل اريزكأو ومسجات

 الار اعدلو دوا طاب مولا
 كر عتاب ومو لابي اعتب اضملا

 .ةياانم نجا وكب ديكر بصا لنم«ضل ب اناا
 | لضويملو نسم 6مل بكشف نم: ربو ددا

 تما 20م
 كاع ا د



 اروكو

 ب اوت دونا زكام ونبإ نك حرم ءكله :اد ارجو اق
 فا رمل :دزلافكلاع ١ تزاراجالاوزيراملا«لبعلف صلت ى
 اري تب دوكك«ررعو ىذت ديدولاكفعاهماشعاناوو
 ةرقملاو هيصختاو ىلا لموعد: ٌيتأيالافكلأكا
 نافع: اهلا يرن هاذا حت ؤ رسم ارنا وسأل
 رداسواصندابعلاةيجكبلاطم يدر جذب صن رك عراه

 ةرابهمن افعتاول غال نطابلاو قره ظل لاومالاؤ ةوكلا لكن ونرلا
 يامر باولو ريصوبالا همرعل تكرت مخ اازهو طلو

 كيا ةرز دزيري ظولا لاما ورك ل زلط ولو سيادل جاك أ
 لوالاربراماف تجريؤب ل ظلازخأي اسمر لزلا ديا للراس قو
 كلف خازن "ذانلا ديرا او كوت او:ءال قاضنا ارسل انكلا راح
 | ذلك اماد اذكري رنلاو اضارزوكانه يقل يا ونلا علا
 عل يل ذلادصاوندب غاجربقو عوف داسيا يك اذ لا طرزع ماما

 ةماعلا ود ريدرق و كررلادزجاو !/ ليف حاس نزع
 "ل ذارصالا ع طخو ضرالوهدايحوتدنكل نب نآًاةلاقلاو
 وكاد لامن 11517انجاد](ةرجاولاذا بلازما
 مو انف ئو صالفل اق قلو هارتلانالحإ امرك اال لآن

 . .لانك زال قاو اويكو ذد انا خالف لعالىذلا كلا كدا جارعل ل ذو
 لاقل ةاداو العمل دمضو |:رنك/ونيزاب ماتم الالعدريابيلكتيملام
 ماطر يضودو اانا الف دويل :/لا غار ايكروكب اة
 مطسضل لطم او مذا ةمذ مهو ل نكح ننس :ا ]هيك و صرمضالا
  مدلاكلا عاتوكتت ةءارعلا وش داو انسة اولا الل والا ذولا ةايق
 ]انقله اببوا ةدارلا هرعطتج 21 رار يه اء اشعار
 ويت الفلا أهاضتم الرحلات وأو اعرحا جز اظفؤي هو

 رطقولااذانموملقلازمهتي تيحجرب صافلارحاراتخا'ذاؤثاناةلخجأ ٠
 هت ءواهررنكلاقوارلعولابزمل ءاذلا/ ويقل كيالف ءضأقلا|

. 0 

3 ًً ْ 0 

 5 قيل ال 4 تنلايبا 100: ا ا 7 ز 7

 تناكراههملاو عياد تانامال املا يرتب لان أ
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 ٠ لأيالوىداابوجيفاوفم راكؤب ادالبا كيو ثلصمب :

 . | ىلعتكالا 2 أر كوز يصالا زئاختتحا جام ني[ نان كان“

 الاستلام زاهملاب تباغلا ال زكلأو

 1 ابر 000 رس
 ةزيتكاريق|املستدزلازصالا معا( الإ
 4 طع رماب ل نبوحؤ قصب ليل ) نلو الو ىلإ 0

 ا عل يع

 ب يدق نال رمت مكر اذا اىرااعرع وكل وملح ىراو عراب لفك

 داجن انك ارجكوا ايزل مف ام وجر مالخودا اذا كل عروجفوماب

 ..لابزفكوو هايل اعوج رع ذكماطعيرمرلا !زمدوّو تلا كدا
 دلانكركعلزكلازعردكك ع زال ئودزل ادلعيجدايجلانكداو

 النود ايوجزاخ رلاءادابر وم لكلا نك تع خ ابيض ناد

 ديم ذك اةمذؤ موكب لالا ةذككاال هانز م ابزعوفكلا

 هايف عرس رآاموجل وما وربو اورو رجلك

 للحرف قعر اولكر فزع زكر اج ِلصو
 ةكرافرض المل اقلام[ 5 زيا رولا و ازكاربا هج مملقنتال

 باطل الكا تنور اةونا ايدلاهكلا طماتز علا ةاذازآ لع
 ضنك اصيقانب تجاوب وفإ بطلا مال ايلرطإ بكل
 لالا ارنا لمي اهفزمجنو الاول ميز لي اذا وة كلا وهح
 داو | امم يكاد )يمال أارث اال ازيصالاو لبق ءازيصالا
 الع روراج رككاورصالا ايوان صا ماةقلطلا
 اواسط عزكم اطلاوًأرناولو عولل صان بت ةمازلتس
 '”انال طق ضرو :رإ هليا وعسل عاتي لع مالذي
 "كوفي: اهدا يزكلو أ كيبل حور
 ليزا دل تهد صلاو فل هايس
 - الاعرج ل ةرحنو زاحف ءاركء| ل1 ىرلا اعزه مركا د لع

 وقوىرل الالام لفاضا: ال يفكلاو]يصاللعا ارتد[ ح



 ا

١ 
 ا اهادا داو يوكل ةءارب بجو ةشاربو راها ضال ولع
 | البناي فك هاد انام ايزيصر دكر
 ةلااوجتزوع عي موق و جلا بوتس زمن زك
 1 ١ ري دكلو اس عإ4 كيف ز بصا ا

 | : الاهم يك ةيباطل يحوم زلزال -

 )ا اذن يقيس همم عب مرا
 0 :أنياالل نال اكل لا منان لزككا اخوات اولا ةءاربلاو
 كالنار فو رمادا كا تناجن اتنين نول
 نزعت ةحرتو ىلتخا در نكلا رو ذل ابر ارثالا ارب: الوحل
 را اختك رزنيو رجع «ارباوفثلا لقباو تارت دكا اطلا *

 ايتو توج داحتا6ءاكيلاطلا بامان لزج طشلاب
 لثمطتلابهلاذكلاو أهسدرل[ق نعت عالزع اجل اد ورصل
 را اال اهيل يعم ءارمان ا مال ابنمائرن تتافرعداجاذا

 .ملوقءاماورهاظز بكل لعاب عرلا بوز ضي/لونزعارشو ا
 والا فويل اطار زالفاتض أعلا وجب
 هزعارج تبانلا )الميد فو طاب رتل رطبا ويطل الا
 ماو ا ار نحل ااقسةكؤر وعل ذيل التاعا
 دار غاجانإ :اوكولصارل أطل مريس اريططل انما دال يفو
 ضنا ماي لفكاز اذ ودكيلاطلن عفيف افرامتماتلم ماكاو
 ليبكلاءافاوفرلاطل (| ضن لامازت ربان افارعمكتيفاع اللقد
 واقر نكلا تام ديانملا انك لامارم كرب وهفزعلاوا
 هيمو عيال

 قطا اسجاو اوبر هوكب ةيلاملا ةلجرذملا فرتزاوهو|هح اب
 0 : :ودللا ل ضكاو [تابراو ظفف]جالاتإح
 د بلل احر (ابمدحاو لكلخ تبات ليد ال ءانناتكرلا

 حو نزيل اطمن ين ليز

0 
٠ 



| 

 161ه ل ةعلاطإإم
 كلانانإعا لتاجير اوله دقو .ء

 ركل لبا أطلا طعب كلش فاطم اسري
 معهم وعي هدر دوركم ارب عيب :«عفنلا
 ير ليص (ضقا ذ انهو ىيشإ لما 6 اعلاب ناعما

00 1 
 علال |رصخمرل ارجل ْ

 بد عوسإ بكام || صالا ا: نيرا تكا 2 |
 لوب بلا هير ايثىب ءداؤإلا زم |ءيؤن سانلا طرتشا ود 1
 يطال يطيو ضل لطب جعار وا قانوب لمن تندحو
 مسيل دوي جيش ةرشليكو اسيأدوترجاتلاويضاورلا فانك
 دلالات حاب هيي نددت تس علا
 0 ةرشككو اي و ضؤملا همي ءاهرد ري 7و

 .نيقر اعف بوذا رغاج العيص اولا عاردلا ذخان
 اكأ نبال رملي جاتاركر ىرل ]كيل ايس زن كهل مف ذا
 ١ رع ذو ةلوظن همس لا أريورخيال ماضانا هالو
 رب فن حرا وخلا نطو قذر .ياذ بورا
 وا 0 هد بم محملا

 هيا : انه

 مع هو ننتقل 1

 7 نانو الا ةريلعْطتوماب
 حيييل سس تلمس د نسل ءارشساعيربت



 ماولخؤنل انما نروك جالا ذاولو طيهو كرا عيسي لارا

 ع ا ابر اوم ايضقم مجد الا زوم تزال
 ل لب فيعلم ع دم

 ابابنمرارك و ويخاررل ايدل انيركال الغ كدا|ب

 1 يما اج
 تلالو ملاذ! نحل اير اة اويلي ميتزبانافأنانازانا مبا:
 توكيل راق بازهان بوكو :ككل ارو حول طعوس داش
 با عاشككلاراالع درباوي :يكاكوم رهو
 انمرتت انلكيرتزل اظنحل ةدايتلابتكلملو رار عك رصدرت
 قل: اوت ىكالطب ان اذ كر علا ران ]ع :» ارنعسلرنايربنم
 تضع ال نابل اءانلم :ايرهخا وا وراخا حكه اماداك

 تلفكاملإ لشكأ (لاقاد زمن املا لوقلاف لاجل ظلال اكو
 لنيك لولا وز اصعب لاذ اقو كابل الهال الا القاع

 كبل ادارني مزينكلاما قزل او ةزاجمأاقاذ]رمتق'"اهلتاكذ
 ةكيباطلا رمل :بلاطملا درر امانز يمك وهلاايلع الذل
 ماس انرقاقحاو !كقل ادركيو هول لت أطما
 1 دم نحاؤيإل ينال طوق تي الفرم ةيلاطعا

 يضف قاتلا سنا اويملا ءا قت[ العاستلا]ن
 لل زكام ل: بدوا اا

 قب اول
 رووا طالل نضر اهلانمسوانض واعمل ازيكؤر وول الصحلزاراذلالع

 دلرلا رام مار اذ ةطنخلب محا رن حامل م ىصلالاقرلوحاصن
 .رضار اغير اصرالز يعمر امل اعزاكذامطلاو لاإله ءاكم دش كهزن
 ديلا انيهورزملامكع تلا ضبام غافلا راما ةلضوتملا
 .يلاقتسا تكرار ع ورام رمق" ملر اىبذوال ثم ارمي

 ة/أول زج يلعن _حارمل ناكر تلح نكاد ا نعزي بيعت
 م



 ارآللد :رتيزا/ اصلا

77 1 

 ادوارتشياب تدان ريكا مان جيرو اناس
 لعل ان .رتلع وحي وون اا مرلز راجح عامان شنلا
 ينس دكا ضيصنلااةيلنكو طيضملا  ليص م زم يك القتل

 113/سا ويوقلا ام نيب ضرأعمالذاأتلابصإلعامملا
 هالثل انكلعاملإ طنيفرد 71 ازلاامزو ففبتمل طم كورلا طيو كب

 هيلا الاطر ؤنإ يزيد جروس زاكبا سؤ جرمل تور
 هنود امتل اهل دجوت ع ا 0

 ١ . عي رلنمرعر فلا لسد طعن اهاذازعن ورانا عيش كدب و

 اند اهكلاذا راس ول طاقم
 ْ ل نر ااحأ

 نول يع

 عارم اكزتككذ ا ازهرورل طا ىرؤيالذ ار لعيفصنسا عي زب

 زن نمر زك نمل |يطوزكن اتوب
 ركل ادسنس ناعما لو وهنا
 نكولذ يفصنب اير قني يلا الحسم كي مموج لالا

 هس علام باور رم وبم انك
 ابجي يكلم مال لعزل ارح رارلاطلا ار

 نا ترتدا كايد راىب د نكرالاوارصالا لع ابا ئارصال
 . طك رمككالا تبدا ار ازحازوا فم رت اك لاك
 00 ردو جوجو شاب اكن اقتل
 7 طاغاو الذم هازل وكن اكزا ة ابرد مرتبك نلجلا
 قا ردزلاذكاو امك انك ضل نلت انقس) اج
 هاذا اذا كرأدضدطواهلنجكرزسو عب دو ابني

 امال نم ك ذالاثرتإ د ةيادجم لشساانازبدطلا

 تالا ونعيد نضر جيو ولا نجزم اكعد ار نيه وكمانقو



 ا ماك خا قناد هردفلا دال اكترس: ماداباةلطم
 ظ | فلالءاراب ءاقلممرحأو ا قبتعز كو حتا خولات انا مسالا
 0 001 يا .اتياك احط الباني طفلا ناش ءادابقتعاصخبالو
 0 ضياوتو قصد انمزاد هلائكلا ل لاضإل لكل اداريا مالكملوما
 000 طا وتسنرسورتلطعجاهتسيوراذ تاع لادن

 1 ايشذي م نأ صت ج22 تاو اس ون دوج لدالفاب 2| ٠
 نكران يوتا كب سلال
 كنة ءوصنل قد نصل وضد هلك يبد قا لاذ
 لعل صان او اررلعاسقسأءئم زوو حإ يقر اقم تيقللذ
 ص ذاو رينو رتكرمتسإلابر ووض ادا يوعصتل زم
 قتعااذإو فصننيإزيلذ أ مزتقردالباقمرتعاف ةدرضلا ةضاورع
 ناك قيام اتمنا اكسال
 انكي وصت ::|نكلابونل اذخأزانوراغا: :لاصالا شاص ز خا اما
 ىقابلاو ناجع رلاطم غاكأمزم اك كيسجاو طقهو أ د,اككا كرس

 مل زحا راو تحتل اد ضو راع مليارا يال رمل وكب عوف لة زمعب
 ري الح عيار .اناعاتبل2

 هراقابمزل اذا اكل اّرحةرمظ م دوو توب حرسصعتبع
 لولا شي طتالا اذ دددو كولر تس ريض ذطو دارطإؤتس اا
 لولي عاقتطم لانك رات اع لاحيفنعرسررملا امزح
 ييؤلامالبل ميال نكد الويقدالا ديلي سلاحا: نازيباو
 دج رب لاذ الر مرر بكلأو رقع موابو هالو
 ملععح ردا دأو لع دا ءاوز دولا ثرإ أد م اطلاوؤنلا الالب نيكل ميال

 باطلا ماقمماقو ول لكم ءاراليزييكل ال ومازن فعرف
 يك كمل نام لحفنب ]نادال دنهل اظمالف

 7 ثررشرد : رع تاما ابحننب كذكملا :اماذااكدوميإ صولا أرب

 ماقاقرمل اتاي زئككرس: قلبو ند يزكي
 نار قف زن يةؤلخي جويطع هةر طي ا ناكل دوق نك مضإ ءاكا يبل

 تيوب 0 نكس اا ا 7 02: 5 يا |“ ذل 7



 ١ يودع مك يلع 0

 2 لسكان 'ليضا/0 رول وسر تورس دلب

 ع قر يقنع ول هادلو نرتع 1 ومزفك يا ]كو اهداف راب

 جيازكس وما غال كدر العزوكبا اوال زعزع نحأو
 تول قا مدازيضتل كيلو زاك او وون دلع كيم اذ
 دج غتدقو لانكا مايجي وأ تطمن ردساولازلافك
 لفكانااكورحب جيمز ةنتولم أذ ابرز لنجل اىرحا العدل

 ئازهازككم ايجي جيس نتالازناذز اجاذ عمارؤب لجعل

 تاو داوم ارياس# را ءأغي اب .ءءل متجر ردع زجطووم ذل نكارثاذ
 لقفل احر زوممسا نها“ | اود ءانكرجلا يري يع ١

 بلل لاسر ازيجلاسد وج رماد رتل تن اشو افلطم“

 نلاطل ف شاهيد عفو نئدلام عشق نال لاب تضحل هاذ
 لغورنؤي كاز اسسلا + ااكرئذلا نصا راوي كاز ا شل لقنل اف“

 قيس ةوترت عيباوعورلا نيعلا تزد بتد رج عن م صوو هزل الكملا
 هجرال ظانلال هزه ايلي زسب !لاخو لاخي 10 تو لات إرلا

 ياريس زل راه رات ليو التت و عاطل

 راض لاهي ممل 3و لاتكلائاوزانسا اب
 راف يدل :عيلعا ميج تبر يقي لون ابرق ةاقزائود الف

 اننيزلاو او زحام ةلبتحيلاقتن رنج لك أتيط عوز افدااًضراما»
 لطو كيلا مللانالفزمإ تطل نضر امو هانضم لمت

 ”انمرالويعت وفل ىاوإيزلا لاق فيحاول ذولا صلب مارال

 ا ا هاو نا دراما
 كارلا حلوب: [فرحماوهو لوالاروضخطارتشلهسام رام
 جي اطل لاذ ال يضزفعازنحا مهردطلا الخ نال لع

 ليلتها ندر ونصح مان هرعاماو ومس ال كبح |
 ا | الون لل زازكول اولل عص] سيال معمم باحر عال الي.

 راما



 "ماكنا اديس هلله اتا ول برلمان
 نيله قرح اوشا اءاضيل اسم مئال امال امر عار غشصو

 ونمقملا) ال انحيرواسن نقم اال كوتا تبعت ظدحاو
 لاتجلضِإعي ا لوقيوولل برونو تلا عرعر جن

 6 زيؤكنقيجيل لو مولا عزجلا العلو ناضاركلما
 كارز وتجسد دكلا كيا رط» خلا ذو ؛ازهاهنعو ءقيقحوتلا
 0 احاو مهر زل دلج قدرا اذا دعوت يكاطرل بدال
 ايضدادالطلو مصتو ز ايطاد لوا تناود مرسلا رام

 وم و
 ينلاامزالايبدل افككاشنل ىيرول لى ارلو11مدارفلع الل

 ليفلع دل اوجد عمولة رمبو وك كمال اتصلوا دل
 الكر ولكم نعل هن وصغملاوها,رل لكان رات ظ/اضيازطسد

 :اكااهنأشلا كوابل اوطلل طمالو كا مول لا دوعن شنسالا
 شمل مامن اثق م اطل زركيو لاهل اهزيامواذق اهلا
 هرلابجابل العز طارح لاطمبأل هدو دجطاالا ره ةواأردو

 مقرن[ تفل ربا اررل لال زجزل عنا اوربةل الل تضيقكرلا
 هد ايليعل انحلال حلا رب المر راك اكرر

 راقت حرمت امرها ال ل[ ةيفل انما ضمد اصونف ول زجل ْ
 ,ةقلعتاذالاومالا نه از ومر[ فلل وسأل انحلال
 برع ذاك ة وب | رحل أذا .اوذل ةوديل الكيال ءاؤش ءاكل انحل

 قلع ةكزلا تنل اور كاطسا حلا رسب ىلا سيل امال مهلوس
 كسيوضو أم ةلاطلمال :قرالو ظرهواريال ةلاوطل قمبز لل ولم

 داش (محيارب ةوهالاوكم رمق املو ءأوزعلا نييك قتلا لس
 ذا راني, ول وكول وفل تسلا نر هلادرعاصتخا
 الاس اوهصي اعز ةقلطملاامأ ةررتمدا دةلطام ويزن زيدان
 لل لد دلع يو اوريزإل نامي الفزع ل اهيارع ا تربط تنال

 "قاعي د وؤللبل | ارنب ام لل وكب جاور ةررقملا اماو | كاع ةنيك

 ا



 ران ناري ناعيلع ل ىرلا ىلالاب كيلعلاطلاترحا لا قذ ندعوا ١
 .دهلطل اتا ادار ةريقتما كتاف نيطل اقوي
 ررعل | تغار قيو هكولاو ا يعل ايرع لاتعلم مر اطيح لاا
 للعام هيجل و هرزغ الامل يبول هت الذ |يجفلح ارمشر ما: ١
 التو عدولاو وتس طملا«مزيولا#رعأمرحب نسبت د د
 اني فالطالا نال لّدالا ما ةربقم "قطه وكل ناكذ اوس ظ
 ات لدا كلا اناولْسرطبلا طلعوا زعامة كول
 .رضيشإةطاوحي قام عؤررتفإلجل اتحمل اجددز اح لاني لزخالا ظ
 22 ةلعاطاذلبعإ انه رسل تيد مخلل واتباع اهل
 مثلنا تالي اي ضرذ نول ايزجالغالجسم ل احا لج معا ظ
 ١ ءلملقلاه هكلطلعل تلو ع ماك يزلايدلحا | بطلا انفورحلا/ لالا |
 اك عيرلاب نمد انا ةلاللبمر تاور اوكار نال
 ديل امال رمل نيت راو ريت دال ال اين دلع العال بل مةلاوهلل

 لنجم ناد بعل يودي ازرق
 لاخلا شؤ دك ننكر طوق ككحا اف زالف رم امزطعا
 قتلاركوهر تالي عرب نا خال محلا لاذ رميح

 لعاب تدق ارلع ماو: عيلان دكاركلا
 كل 0الامد لانك كر هامدة تت الل طفل اللا نفن
 ميطعي عز جدأ ىدلا يطال دلال وعملا يحالا
 ملال انياطعدرتيأع لاحا بال لاول مص[ سنرلعر انيطار دوا هاد
 !ةيجواولوويكال دال هجر مساوي اميبكب
 كت لالوعبو يأثر روح الل اولد لا ورغل
 . توام ءادالووببلالع قيزتلا دعو عسير[ ارعبب
 .هدقعإل تشم ذر ابن ب عبالي وتالي
 د دفعا بجمركوبر يعور َنَوبوارلد وب ابلوفنم
 "جن تف سلادركه وهل مذكرا مذ ايضقايلودالمال از ياوكب ةداملاذ

 ١ وفل اذهوسبد عيونه وتفس بيعت تا ذتماةوحاو تلا فد
 مرعا



 ةةيمز ةراسزامج قا وابتام
 ”انكر لدا بو سر اضل د ادكونزعلازمحطو تس ١

 نفل 2“ يدي سم

 بلان الذب فاضملا نال ابر تملا انهيس ايري هومر الا ذا
 رت وأ اعد لج رب امرها 1:تريرثعأ عرشو عيلططل 0

 ارهنخوا كلاعموا ةراضم كيل لام ادهتمف دوال بر ل ةيزاب ٠

 اظل لا موك فوكو | ناهصن اكنيب ات سارق ز رام ماع ملعاقلاملا
 الوان اكييد اسما لوفي :اَولَيلأَو ةرراضلااد/تسشي
 الخ شوال لد أملا وجال لكأم مداد لاملاو امض نال لدا عؤياأ#ا
 نو ةفيشو رمق :الزجلا عال يطع مال ءارشإ سلع كيما
 22 لان بلع ةربعلا لب حلا 7-1 رحورفأب هش 1 ؛اللَع

 كيلا رع مرسل تيفو زر اكرت نيفزعلاد الاء[ صحيا
 . معاي ن عورامىوتشا اذا براضملاو'ةعزاجأ لصور اسان

 أ دو جيووغب د للاراكور جيجا انا ورز اجر هند
 ءالاخلربويمو ةرسأفلا أجرب اكشملازجا ابرد بنا ضمالبج اول غاف

 زالوا لئل اجا اءابهأملاب ضر لوزيصلا مردلر اقسم

 2 كل هرب دام ةغذادو زعل باش اك
 ره اكرر تمللعةدامز الواير ءاوبك ايلطم ةرماتلا ةراجللا
 نازلي معنا طقم ةيداشملاو ايي زاضالورمرقو ةرمكلا
 هليوم بنوته قدر ل3ايفانيكيلف
 دكعفزوؤلاو ةءاضبلاردإ ملشحتياولا بؤ -ريئاناو يقر مآعلا يوفت] ماعلا

 اصيل (ضحلا اة مصل فيل ع درب أمل عرش عاربإلا

 "اذار ءارل جركل والا ساه ءاضقو ا ةعاضيز ينبت يلا
 يل رورو انتر ميدل

 ران كانا لاه رنا را اوما رلاوهو تكتل
 افصل الر وقر 1 :راضقؤلو دعسراوانورك
 5 ا ةدراضملا سيم وابل

9 

 ا

2 

 د

 تو صح وتس دس

 مص هودي م ميسي

 وجب

 - ع يخل 2 جل وج حم ع صحم
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 يه وج و ةحوبح 0 د يس دو ل سس عك سوو

 29 كح

 تت دحام دع
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 رعزول ثلا هبل ادق مال ارز وسو نمالف ةراجاوأ :ييدوا
 ا انِسا :وكوهتيالو دانا كلما جر ًاضكاءالانسوإل

 الزام امرا ينطستلاب راش كتم ةكرل كليجا
 ظ 9 زازويت ثيحتبراضت رز 1ف جلا هما تفشل انزع
 ابا يردلب) فهما يربي ندلا تقلا نامي ا ةراضلا
 ٠ ”نايلزكي امل جاري جل دابرب يلج واسئل ويت تلاقلأو
 ياللا: الزي دولا يرحل الإ قزلف نع
 ظ ا 1 وول نيدو

 ح

 عب 57
 هابايأب ملا زيت بال اورام ابنا و باشا الادا
 ادا دابا هانا نا -

 - 2 0 لارا ةرحبلاو ثيم عس |
 تدين رقما نت دا رجه دروس لا رتعالع

 ظ لاتالعبلذكاوطتلةاحيق دا حلي موسالذ جتا ٠
 سارعي [ضلوضااذاو لططشاهررتالا رجلا لسع ٠

 دوماع ومنقوع اذ ةرل يبرم ايم يلا الجت تروجايال
 ليلا زمر لنا رجا لدا رحل اسبر ةداير يفر ضتضؤنل
 جيرلاد رووا نملا]حاملا اند (دزلل زمور الل لسان نأناج
 0000 لا

 دن في ول ةمئاح يلا ذارمام سيرد تو عيل فصن هكلاق
 | لطي و اضل ارنب لو رراهلا طوشلا ئ/درزداو الرش دقملا

 مازوت لادا زمكاه مزجابلا فاضل زور ذهل تشاك فلا ١.
 نم لارج ورعرلا و ىلا طق الربا رباراوشينككلاملا تدريع



 م جا ا

 / 0 د ةلاكول اك ةددفل طيور شل ايي ال رمال ةيباضلأا
 1 (ضميلءارو وص اذأو ملاكا راس الف فيلا اع

 ظ 0
 ا اجرعب ]جالا هيت وارقنيو !ًَقظمع الع دزي ايو ةيياضم

 طاووس واو عيلاعأ اود[ نلعب النو دس ير
 ا بالو ةرراضكا لطسال اا انبي تءاضيإا دا قره

 الفيالزع اتم لاو اول 4 مو لأ جحا وراه
 اداب !10:[ناول جو نينا زب ' | عسا اتق عيال عامح راضللاراتلونم اكتم
 امال اك وتم از داكردكومل ركبال يكول اك ةولا ل .ئاوتس وذم
 ني عب قضبان قتلا ةأكاأ الماذكإو ةراعالا أمك

 بإن تالا أو اري ارحراصت اهناو ري دنلاوكيري يملا اذا ميال ال
 ا

 «آرتسإلزرواقالا] ربا معو هذال نانو زمتتف:نراضلا
 "لوادي طل بام لازانيا: ارغ
 زكا نكوفعنصررف ةيراضم عذرلا اما كيلر نوزلا ا هجرس
 ولو أه أبستَذ وم ةنارتسالا ف عيذو هولا انهت تيؤ إلا د
 لك الامال ملا كرخا لا عنتسزع در اضم جامبو 0 ايرعتو اين
 اذا زاللاماب لاقامتارذاالب لكان حارسا اال أ وطتم اكل وقلا

 نا اا لجو ام كرز اعبصن وبما يقلل
 رتل: زراعرو اررسوياربا عانت لشي مل دولي بص انالرجال اق
 رمية كففلامدنر ضلال اماماجو علك :لالو[س الخ هرنع
 لشن الزمام دحاوبصو رماد (ضمازضي نلريارب عا لغد اذلكا
 بزاطي/ م زونأآماعزرتكا تح عبر صصص وذا عاضام
 ملا ىةرصحماكبونلا عيباذافيبصلا نإ اهرزمب بيضا لش
 رطتو اجل دير اضم ام زفيبال بزل نصعو باسل تونك
 رد وقاروللو ليز وأ حا زططم ول ىانر اضكا ال قلع



 ل ىاون:اذل اد اير تسمن زعتر انكم |

 دعو لازضوف اير بقتيو ضف تلا وكي ل مالزكل نبع
 الف روتمالاف نكمالاالتخا» نات ة م[ جل الريف و يهملا
 ةدرلاوكن جد مهلا ةعاضب جفرا وليل اذكو ا شالاو تاذ
 ١ نان كيالف ربل انهرغ لادا ازهطغنب شتي نا ىبالثال

 كشاف دربلا انهرغملا عد اب 2و اك زاد ضيا رز ووتس
 .٠ زير طوس ادانجا طق دفد انجي ؤتهسهزشاوا
 فار ومارغ هيغل امل نانا ذآ يلد ذا
 راغمت لاح بم اجال ءارضلا ضارب نيعيعزلارزدلأ لا هدر صن
 "بلاتعل ام هنيو قابل اماءال لامرلع تدر صم اه اورو ,اذولافا

 طرالتمالا عدلا بوكو نعول انتجت ورم جا الذ
 ها ةيراضمال امال قطنلا وعسر لا رز ءاأ تكلا

 0621و .لكيالف ةر الاب ويكبالا) ىفعيالرقعلاو را
 ”عط]انأ ةاعؤتس مد تاز ريؤ مم اعد تعالو ةءاتك اك
 بلاي صفوت ةذا ير اضحا الجود لكما لاق اب نالوا

 :ءافكو[عوتحب اكو ازببو ميد وكمإم ل شر وكبأذا 1

 وم خلال ةبر نملة هو و اراض ب زمدحاو تعب ذم
 نك 27 لب ++ لاذ شل ابدي جيز ينفي ااذا
 رع هول دوو دايز حير اوارمط ا ردما اظنإلإؤتديال
 رلرسوتعاأذارالاتتورب وتب ةيرق ىلمرالررولا بر اضئاكا

 ةابوريغوم ةر وول اكراضزا حالو ةدانيكك م عشمباا
 ئتعاذلو عوزلا نه تكرتو تنام ارجوز نا ةزرعا تيبزتشا
 بينا ؤرلا غو نمعنملامرول اهيل ايزو ةةنيغ

 تنل اول (نند اوبواّىمرنعترل ام سابتحالررعل ام
 لا ذاملا ابوامارل و ترلوو اهيطوت ل | أتم نا راسو

 ةظئاوبرو دا عكارب وس ماب فواد لهو تذل سوم دك
 قبض( وتعاءاش اجري ياسو ئلا و هولؤلإ ستوك اش كاوا

 ىللإوا



 | قعد الككوو زالوا تمت نصدر دار مط العلا ف ناركإو
 انلا/متز دام عال ط دلو الع|كيج اذا هاط يعم ىف و اضل
 ىكا مهرعل ةوول ا نهرشت ركع الرصلا رض ومال الهجر ع بارعا
 هيلا طباخ امارع ارب لوس كزلو دير احلا محاو لكدا ابرج رش جو

 ةيزنإل اه حاوزك زا تعا ساد جا تر اصان ا زير اضحلالام“ العال

 تالا نكي فيمسبل سيلا وطب الان رعي طي ما
 دقوعد لنيل فرصتلا تح جر ثباخلا او زل لاةلالو مالاؤيمن ٠

 "دب تاضمازفك يلا ملغ3 :ارسمو املا تاصو يق تداناناك

 اولا قتغا امنوا ككاو جو أ هيوشد وقل وعد تَرَ ٌةدإَرلا
 هعنززندالوككا مزعل طداناذ انشناز ناشد أتعاز نبا دخولا

 لامار ادزنوتسو ق نورد ورؤؤحر تدر اذاهرامحاف ةوضلااماو در |

 رداككماراف هز احادرن ريفر بع دري ذعر خا اذااك توه زفت لك ذرعن ش

 ةءداضمررملا لاما ل اضئاودرتو ”اراب ماضل اباصاسم

 0| جيوفارل ميريعاذاو ئاذلا" رقت اندرلاب يطيل كلما ناذاالب
 أو روو يري امزيطي +: هاور وبن عن ناورل ارهاطو اهدوقؤهوالد ا

 ويعرف انا رش تشر وفور ذافوجر امم ابهطجالف ابا لك ا
 ظ ا | ةياورل حاط مد ءايملاعجوريفب ايم ام :

 انهو م انيفمل ىلا ةروريصةونفحت ريح م اقم كرلا ل وصتس هاوتيذ
 لمخاو لوألا اروضيال ةرساؤ ناك: 5 ص نبذل ةسراضطلا تب تئاماذا

 باهل ارطلا تشيل درع لازم اني خس ل جالو يريح ءالةلاشنا
 تلو الولدان جلا لاو غاميلو والو لوالا كاضملالعلس
 غرام هوب رعب انسب اسماش تار امال مدعو , قاتلا متو

 كذب انعف رف غريم اعف دي عاب نذ أو فصنل ايديراضمل اما لاملا بالا

 ءافقل زو هتاقزر امءاربع للا لاما بر ماك انكر زئانلاصنو

 قارا لون الع نات ددتساب 59و م3
 ابوي عون ويولد نذابغاع شحوب ام

 نا اسهل طالد رلا ويجب فض )اف ردا وجاف ةزرامذ اا ٠

 3 - سدو -- ما ع
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 - دعي جوع 2
 2 0 ا 2222 بتعب بحبس يجب او ع بح ج7 :٠ ”ةناتتسل نزا ز تاج ج

 ب جس بصعع

 قياصال مجان عسا فدل ع

 م

 - 2 هوو - حم يح سسيهل | -
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 ىلإ طب علا لف هو ءاشلا جفا ربل كن انيتصبج ْ وللا ا

 ' انيك وانما اع: دعاهم ئه كال قو 2من
 0 وو 0

 0 | ل

 قست 9907ت جرام[ ولو امزجبةلادبا اع ازنو لكذ فيضيؤنل
 كراللو'ايآووصم نان ننمسلاب عيكملا عند شو صن كنتو

 ةلجضووداموعو علاش اشم ريشا الالة ا ْ

 : 0 هب فعلت ا
 ب ةوِسرصف أاملاكو تصتولف اق ماق زر ام[ ضولو امرين

 قال وورق ايدبر (طمزإ اوفدرف 2
 لاو ؤاغافوعراوبجيطضنن طرشو لالا الوالد
 بال لوئالل م وشالو طل ايز ايد نوكسش صو لا :داالؤصنملا
 نوم ازاتاع عد اذ زي اريجارجئ تل كاوا
 .رحوب م لغرتعد يح: شا و واإسإال ماه مهررب

 0 !بر اضماووكايلد جيباهتلل 0 ا

 نيش أذ لرش الوعرلارمتيرسلآ انا 1 :9أ بر اسم ارضي
 م ' اضل العر سوذ عك اح ملذ كر لاو كز ركود حو
 نإ اميعبإ السرج نتسا ةهكيلع دلع مسجلا ذاف ماا مزتلا نال

 اعنف فصند مهرب مزجازأ رجا ام دلو عرب
 ناضفل و مسوس ات كاد اردعولا ةربآو اقرت اوت ةرجال

 لس نايدضاو يلق ونباربا طولت ا
 ثياب الا ازهطو ددذرزمل اهارتشو لانوزام عاما ذااهيطخةرعزمم 22 ١

 نمر لريال اون لاذاطلع لع ا اوررلاعدوااسزخال ا ا ١

 دوصلو نم: ناوين هوك زماولاكاالو زول ١



 ىفررتلا انه طوشلا كالا ضم جيل اشلت اكد ص اذأت
 . لد اضناو ىاك اىااهرحا ترة ص اضماوا طبة اعلاف | طباهءاواديصل دا اوطام مال يدربملا عنكي منوال كاشلشلا|

 َّى 210 قولو ءلاكولا طيب كوم او اوبل تمو رك 1

 .تنقونازا لك مالا بدر اسنا توتال ل اكل رضاتلا رعد أ
 طوع[ دونات [ذارنرل اب لظتالها ىلع زيراشم تقفل | كدت الذ مه بع ذو يرام لام ةدركمالو 1كم ضنلاب ظ

 .| ظطاذطفنلاانلق | وريباعاشم دوك و جلا كلام تعا دوازوكب جعل مارقعد مس وكلا غاشبالا دوك اختل ان
 لطب زعيوئيرلابا رس ذي لاعتاأى ريب جرلا ةويشتا دامتعاب

 ونام عجب توري اناذ معا ذاو هلاك اماكن ميرع وشف ترحل يكو نال نويل ماءاباكادل ل زوأة لعب ف اضم لانت |
 ككل فيلل نحل تنفر ل ابالا وز وطيالو يذق عاد
 يلا ةاحلورجرلا فيل ثم يطل : ازعل اربيل الات صياد
 يهب دتحو ل وزعم لادا اجر رن غلو نفيا
 سيب كال لذ لام ارباع جول شوكو دوش لاملاو للعا ذأ
 جالوكذر هع ريل لو... نفلا دج جر جير قنلا نال اس ايما
 لكم انالعوينوك لرطسدقو ل ةجالاكرجرلا رجال اكبسقطع انظم أ ا هزل رو تدل ماقو ىكالاو بر اشعار اقرت يور ضيعيب !راهتنس يوكو وزب إناولاناوغابزتم دريدا بر اضم الت بجاولا
 الجزله تتم تلاو ةجالان د داخ لال اك ضخحل ةاجالا أك
 277 فلا طإع نإ صن ةدامكز احتويعملا ةراجالا ل زتبرللعكي . جالا عيظياولدجاخ#ب رع زج اهو تاناويفلد ضوعلا
 الو عيش ميز يكو :الإلع ف اضم الم ام اجر نكلكا
 شما ووتحلططل ايوان باضلاو كونو كسبت ء ]رح
 صؤيشٍ بكوسإلا ل طلا مركهنالف دف اخيرا وكأخ اورئأ عل اب قلعتت
 هدااذاوسل ايكو زكر أ ةلقرلاناسان/ ةحيعضي الئ ليكؤملام|



 مرالو لاك حا ص ]مجيد مكي يلع رجال ماشتلا ع

 1 ا [ئيدتبر ملال امماكهام ناذعبٌعآ7
 اكلنا ةركزالام ةركادملا نشمي ايصال ةلجبسكانازععب
 ااا أمل رضي علالتامل ءانااراعقإ دارعاك:

 نش انيض
 : ديو اهلا راشملا وبل نقاوستة لاجل"

 ذم رحرومدال ضل ءالصالا اليل اموت ونا ازحلئيل لادا
 اذافلصالا مانجا وكل عجز صايل ةداسز عيا نالداما
 يل اضيشل اناسار غةرخا امنارمظطن اما ب( ضماربؤ ام كله

 ضوتسا اذ اه لأم ازسار : بج يوكأملا نخل موو هز مالوزخلا
 ١ المأب مال ضم ارحل متن آبو ءراال امتي[ سقأ قلاناعأ

 35 كمه كانقعروعم انها ناهض است
 ديوس اخلاو تنرنانق لوالا ةمانمملا نال را دارنا
 الون فون تجيد انا

 0 وو يسوي

 لواط ود هناا وجو عولصإل اكساب ىكسوه] بي قشنلا]
 5! ومما ةزسناةولاماتنا رجه أ عب ا

 1 0 جح مالو
 1 بو حما

 رااهللعدي ارجوا عَورماب برأ حالا لجالأ اما: ةفنال يف

 املا ءرو ضورعل ار زياد اهزهوعذاناكو :ديصاللا

 تس ةومابو كاهل مانا ةر اًضخلا لاب طاَسرا ماقال ادهن رعد
 اكل لب اننا سنا زبد هاك 'غ ١
 اهلا أقيتجل انارسار :عيراضملاقفنااهررتوآق غنت أرق 7 ْ

 ةيمةمراضملا عانمت 2 اج حامل ' ١
 كالزلاوراصقلا ةرجاو قلة جازم تنازع ةضناام يقتنع 00 ا

 قر



 يي
 اتوصتل ابدل ا كابنهؤاومو ضم عانما هذ ف اضيارنو الوالد
 2000 .فلابوأ اويكو ىدلابءاجات»
 فلطو ةأل اركامل راح تاب ”راضقإوانرتواضنإو تع لقلإلا

 :داسياو أ غاب :فظوعم اك كسقارسلاّ تق ذأ مسد ٍْ
 نعولو لاك اي درجيلع سالاد اصاخ الملا ءال ايس الات

 | - ريع لفل ابووتش ! اذان م براضطإصم 00

 ْ ًافلاناعاضا ذ امنركرل ىابز اًمئلتر ب اضف عبر و از أكرةكيولا

 ْ نافروب رولا مكس ىرقراعررملا لأ مضارب راكرقتلال

 ظ حي ابطا عنف راسو الحر وك الس عار" ةلخو أود ٠
 فأنت أمره و ةناما ةيراضما لامة لعأن :ووهمر اصول ةرراضكا نع

 '.اليدنطتق رز 9222 يا نبام مس راسنا شم
 ازرع رسلاىا عسب ول امه كرستال نير العامل حيو بلا يس
 '. ايي ذل لاك 51035: هير اضم ضجوا رت مخ ضال جلف
 طل ايرتاك ا ةرش عاغصم اهزيبرا سخان س كت و لام اوعاراهنم

 ايئالل جمعا رملارانس زوكيرلدأ ب نر اضع قحط عتل هزاوجوكح اد رليكو

 كما ك3 يوجين تخ ةنافل يشي عزارتحال وذا لا غ كيلم
 اورو ارميا لالا اضم وكيك
 اضل ءانشلس رعاه را ختج ةيحركذ اش هزعم كام زاير ال جيلا عال

 351223 نيت رجرعرئاَبَوش عيبالب ابا وانو ل ءارعتمااك
 للملا ال ةيراسضخلارتن نول اوفو ل ادارزلاو اقفل عاف

 بد اضم محاماة بو انما كولا رح ايزف غاو لديالبارككم كل ان

 يانج الف ىكاعاتصخا هاوي ضلاكد اصف ءاهفل برزت م وكم غال
 اعراض فنايضزعاللا دقن فرز فا
 4 نال تيوب اضمالعو رع َرف عادا اولعماغلا#

 رس د هوك

 بح

 تيه جج

 هودسوسو

 هم د مبسم وم



 ناتو هلت تفرللا ”نٌوم'اربلا ع زلات الع

 سأربافلولاو/ةنيفلاوهو ير ةطانحاو انجي اضاذالاملاؤال
 كاملا دعت بد اسملا ميو اًاررعججواريادبهلاراضانرذاداؤدلام

 هوي انتيام ا اذن وكام اوندنملاب اكهادكوأ حلوان عيد
 ١ :لا عضئلايريميربع اش لنألا يو ازه يبول اوتار وقد

 انااتف ةزاكوم ارعيمج نا ل اهبل هرئني القل لاوكم)
 "ااه ش مودك وهدف سل موكب أئا ةاهيسالو وال لاما ب (ضخارن4

 فايت نامل أنا طنامد الذ يوو نماضراص
 عيل ارنملاج ل اين راف ئاضاازتكلا ليت دا لعيون جاك عع

 .داصاومب هري فركهاذارجر احّئصمملاوسؤكو اذ طءانل زان ةلاكولا

 بجدو زملائك الع جاي, جوله ريمل اف ذ ا :رضلكو

 أننا دتطعط ارحم جطوتسا ذخر نسكويك
 3 1 ا ع ب سس

2 00 6 58 5 

 50000 ا
 واغاكانسطب اقل لوف الش 2و لارا هبانصتمال عرار قس زوما
 سر طرا ضف ميري لاما بر الضر شفلا كر امل تمرد امر او أسما

 ةالذ رخال قاماو تابوا اكل اورترلافالضف باش و لأم

 ”كالخا هيي لككاول زالت دلهي ل وذل او ومئايفرصاا
 ةييملا هلو !ةرخنم زال اهتسي :ةقر أ تعاخ عمل عايل

 . قو دير :براصكم طلسم جلا ءارضل لا خايتحال تارا
 : فوعدراعرل اىوحدركسإلال نيرملاهصرنز د نرصد جدع هعاصتربد [ 5و

 دووائاضن دبل اكو ضدوهزملاوم 4

 0 ءأتنو انف دول داق الكوع ركع نال عل يد
 تقولابحارففل وش ةييوذد باشا اهواثفمر كيل انف دوامعا

 ..ةالتفلااكءوازل ابك ارز مايك وامدب



 امو ويعال متسلاد [كلوإل 00 1

 دسم سجل
 هم هكه دب احيرقملا ا عءزلطاءىونلاب

 فظقرلآم سافداماواءرت وا درا انيعاكلي اعدل

 راو زا رطلخوا محا وتس اوا.1
 ك1 لوجو كوخوبنلاب رطل سوأودم ريشيكلاد
 انضر عقب احا مدانالاش د ترتكز زياح

 ا يدرب اياز يل حاوسز ركود ال 2غ
 لا نبا يل ةزدتحاو دول را

 طلال يوكل اوزل بسلا ةنيصز يطل اخ 1
 الكر تاذ هدد جو اادرلا بحرف يزمح 07

 + يحب ازوؤييذك اضرب الا وكيل فويل فيلا حإ كذا رع
 : يو ال الكس زون نينا تلا |
 1 ءالاالرث زل ذوب وتعمركإم ناوجريل نوجا عمتك
 ْ 900020 زعل
 / كتيز ان كتلآو تار[ ةماعذو ذك يككراش اهدحا لوي ءاب
 كركر قدا هداك دهر الذ يشل تملا ةتعاب افتح
 كيوتل جاباولع تاتسواةاوآزضرتماا

 ديد كيلو لايام يرشونناصالا يا نياكة ثان ْ
 اب ممتا|زكرتلا | انتاحأر بالة وعدد اطتحلل وكول ا

 ْ ا عد طول ليك ايمطَياتجرعو حصا جنلزركي
 ا رايها دل ' نهرب وسالم امتحان يلا نر ؤ طش زاذ
 تراه غال شاد لارسال داتروملا م

 ريض وو ءابال لشد | نتاوي ملا و سا خلطص لكلا هز هزه
 خملا برات عر العرج ا قير أرفع
 ملتو جلا ةووبانسلا رك ءانعو نطواذم هذاا
 جالك انملاوتا اي دان متر انبايلاناغطزاتوؤلكا



 : سو

+ 

 ”احالوزاسعزفو نم ديجصال حلوو لا 20 00 ل اي نا

 يي اسم و الاخلال
 هس ادا زود 5ع اعلا داغر طلع
 57 مر كيسا

 ةقاداهريش اهون أل ئطذاكم كسلا نسال اذا قمل فرس كلوا رع
 اان فيت نانا عحأزمرلم: اييصالاون سكك لهزاكويزلاةاذع
 او رقت جدارا طول اكمام
 لكي اخي ل ادرقيال الوتد ف [تلوبو وتمت اود قبب لا الك
 2455 اونرجماب دلاكرلا كارعرت لاا لع تيإلو مرعل ما ابر انالاحاص
 بل تركد ذا[ كفل ةداكولا اعقل تان هوبالملو
 فنار اكأ رض و حبو اررمق وخال لورا هل كولا كيضانال هت
 0 ايزي املا تميزا الفلا, نبلك راينا هل اكد
 راكد وكت اولقبالا رعتال :ل انكلا غارب تلاقيال اجح ثا ابأمف
 لك ؤصلر ها اغانمج اف أنا تلارجحس انه تنزاج اح
 .ًالاتدا داو قواتٌؤرر هولاكو مط انهو يسكر يكاد
 ظ .اهطيال د جياتعلاو طوول خب ويس اللا ومداد امزع
 زتاالعرتياموصلعا ودحر رئي انا صو ارفزضأفتلا
 هلل اذكو هوو ع عبرت يعتاد حصن وا كام اذا تلعتلا :
 ب رام سالو مانككا كشيسيل مز اذ رتت كو سبر صر كيب

 , قي ايو شالوتسلا رزين الرخام
 0 معرب ا

 تحي نزنا مامن الدكلازث س اسؤاكانيدوزفيإ هيا درقياك

 /وررتيايدلا

 ١ نتدرمد ف واذحا سد اعد ذرب الو نعيرخورو ازركز اى ارض وف

 ا 0 ابد ضوانسونامناو هيجل اسوااقدحارعلاقراشا

 2 رو رح دج 7ع دع

 اذار زتسول اال امافر هاتر عيت عادلا
 ا



 ا زالت الرس ناب
 ”ونغباموانيب لا ولكؤاذهاة مام اقضواذماب عرشل او
 0 طولا انزعرلل ةرئلااذإ- ص
 لهل ولعل لال ضو ل قم هون كة موش زا
 ري مز ةرئاما مك لصا ةردو قيوكَد ةمادلاو
 مكي ايتام اص انا وتسس زا كم وك الل
 + ىيح/اورزماكا رفوا هلا طنقش ل تاننتسما هيا تقسو
 تاق ارمادا لطم: ةضوافمل ا ةدمؤكمملا شاكاملام زاك

 قبلا نج اوبن اد راعل اة قضنو زن كا .
 ١ اق تروا دل ملغ و هاو ليش: ةررتلا انها شت ليز بطر اسن

 لير: اجابلاو طورشما اشتي يي دك لاري مولجم
 2 كس او ءاشأهما
 كو دالامزموعترفوزصاخيو اكل اب نصح دروب كلاما يدا
 هن موزلزعزارتحاوهو ابنا ضلت مانا هرحا م57
 النار [ناةوفبلا ود تاورغم د لاو نا
 " بعروسومعب ب هيدا.

 «َِ ,ةل انك اكرمح عرش أزال آماولمد اكل
 لريال الا: قابلك هي أفم تناكرعاب تساكاذأذ
 دلو يا كاذمأ امااوق طعوطع
 نيو يزال فرتلإو وعلان فما قيل لاوس :لاكونا تسد
 زبر افؤرلا ريتا ةافاملا ةردوكم وانما تنتاملا
 فلو الين لي توا حائل دعت بدل: ]رس عضد واكع
 مي فودانلاطانشمرملأكحآآمرَصق رس
 اطفال عرعرلا مياس ؤتل نبلام اليرلارو فوم ايوا
 ظ اهرحال را لكان ضف لأ ةلطم نيل اد دو عزعيضرلاد
 2 عليمل ان ادجاو ا عرج اضب أ عشت كلا جب :نملا جوز
 ضزر اقوال ذاق وأطلخااب دوسزخالا مط حار داوهرحا مدربات حلاو

 يت

 سم يل:

 2 مم ع مع م

 م تي جود ون حتما ههحييوبسو تجوع ب

0 5 3 
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 مك



 دينا دونا ربو انالماش "10 فو زل ظ

 ٍ 7111 امال هوربرصب ال فاشل

 0 ب عج تسلا
 لوتنيالا زيد امن دورت ديلنوكدن العام[ زكورتشي يؤم
 هور شر قمل وسار فول ام اب نخسس اكدقعل يضم يزاول
 مرقعلالا صم ذانايشتلا "9 1 موجب سذاجة ملال دنت ْ

 ١ ”هسسسعس سم

 كايتو قيما ة وضل هزنكأاو دل كلا لاك
 هلام د اذازتصحلا شير مريورلل رتااس ملام تلا
 عياد كلا ةمانحلاو تضدانناىاا ا[ ديول
 7 هضؤمورتلاو إلا ااا ايوالاو وي أنولادعاندلا ا

 اغاووبانكعراطصابانم ذك افت زوجرتذانلا نيلدكا علا
 ًالصءا وزيرا" هزم غلا جمافلة وزي :كطي مجيد
 بهاي اواظل الو زار يس لانمي نر اضم اول لاهل
 ققنلاكويفونرل ابّةويابلئابزمأعتلا للف اؤعلا فول اولاق
 :زيفكا زب اوتسابزماعنلا لزواج وقالب نامت

 قودالد وتلا يعني زموول اكويفا لما قل لزج دبي إى ؤيد و تمخأ

 نسمع ركل يدل يدرك كامو ص اوزرالزازك كلا
 "د رداهنوزحالامهصند دولا مطور ضم ايدول يح

 كامنملاب زل طنب ووصل ويا سيما
 قولا يكدر :ليح وزو مسي ثني لاا مزاح اح سرؤع
 طعم قر اننإم اك وكلاب يصأس رووا ثاب نيمو أعنانخل 15
 اه تيا عملاو هزيرعكا ةاواكا لاوزل انا نعزطو أما تراصركملع

 داع ماورل طنختهزثاهل يتعمد تبي ]تلال ضأترحا لاا
 فصين ذالأ جرحت ركهاذاذكو ىللانارلهؤظهو ارسال
 مدعلر تعط تكن اميمإر سكين وكم تاذا د اخرلامذ كيلا لا مذ
 الرو هر ورع ملزم اباس معايا صاع وكامل وهو ةنئافللا

 اما



 انملو رعت ناسا وكل بلايز هاذا اما طال وهاذا إ
 رت ارحار] ايم لاق نيل ان وكم زيشيال ءاث لكوكب طابو
 لاني ةنموند قر ىسوك ءالاطيغامعأرآ يت ازا
 اهل نساك, مطولا اشد

 للك وجرو امام لاما كم نطقتنيلفوتشلا ةتقزن لب
 راقت وخضار لا يرزض ىرشا الن كمحب

2 
 ةلاناكيرتشمل اخ اناث أ مزبل كارب اكجااامجيرلا ال لانا رعأر أ
 وم ضام
 هل ذ زويد ااه دساركيدل حبكم رق زوكبو هاهو غعاتخم
 تاك شلاا الفوت داو النا رول دولا
 2 البرك ءاطبرقو مك كارمضؤ تدل اكد احلا عوتولا هال

 الكتل ىزه: زو دلاكرلا طا, ننجذامؤطنت اهرحلالام
 هنو كونغ وأن دس ال عضبي كاوا دملايئشو سييشوأشلا

 ا "ود ايرمال ةيراضملاى ا عضربو ا براضتو ًاضتورا كلا ةداعم' هال

 نطو تي زعل يوضو ظيزطتي الئمشلا الواوا يعني ا
 - ا الكوي ؤيوأ يذلا ئادرالا هداعزمر ال اروأ عبس
 ّ ”دوبابصلا عرش ةبضوأذأ مادريت البر موكا ذاتح
 د1 ةفوافنالتو نا فربإ رار[ ضياقأس
 نطل الا قز رام زولي: طيش او أ كل لها دوك ءابلاومالأب
 . !ةفامباطاصتسل ل اماكوسن|يمدقؤضوانم ا ظفلب تولت ءاد
 داتا املا ةراشأ غابصو طايتوا يعاب تا رضوانملابد
 كاع زامعاولادَبْعتو جدأ نصلا برش يلو :ايح او فصلا

 ا سرد
 ا عالج ذ اهر اشعال: ]او تنقضتو سد

 اتالئالاعأ أو نامل ]ورش صو نات تصو ضو املا زعم |

 . لام يلع ةدانزلاث | مكارم جوملا ايا و ايلا وأن دقح ا

 م هر ضو أملا"



 ظ 0
 اليله موق اسمر تيف مونتلاب مشي ءلاوإ لاري :اعالاب 2 ظ ناس اراك بلا لاجمل

 [رياقو ]جالا اطبع ا قرحة قل كدلك راك قابس اى هدحلاٌكش |
 تف هزم عاد ىزعض ميكو اضرب عناد

 لطم زك يو زر اقوال
 دع نااتغسالاهواتابمدم ثة بما ماظل لذكر قع

 لعاتت غب وحالا بج ب نولو همام ؤ عالج يضتقم
 واوا ةزحيرلا اق ورانا /ضؤتفد اغا عكر
 ”انرل حاصإع فرم زك سانا ذو ( كود اصر أهرحا
 ابكر غاج ةبيةمرز الاذان دجون/ةرضو |هلاعصتتلا زال

 يزل نئدلاب فرتشيالاا هس نول وك تواتاما
 قلوتمأيرتشبل لاما/ كو[ نإ[ وانس ةركشت ارم دكرلع
 هل فهلا: هج ةنيقتدأسبسبو اهنا ليني

 هن اهلا ةيتحت لانك طوال نمش ةالووا ةلايوبالا زوجا '
 لاف نانا تينا اهناعأ تبسم 0
 تاو ناو رمزا فلو تنمو نوال ذهل 0

 يا داو كاز مز ىو ءانوص هوو

 7 :نضل انوا لاعأ برك انليوا ب باضملاكملابالا رغم الهيلا
 لضخ امرة امزتلاطتلف سانا زمول ارش كل
 1 ري سالو يملا

 00 ١ اشكال ضمك ذامحلا نه مرول انين تسال ميا طمني
 . اوم اازهدزرل تروا ذالقنلا ديالو تابتإعمزركوتلا زمن 0
 . نتا دانيولاداذا ويدل كيال ولا نلانبديعتبال ا 7

 جرحا



0 

 وي دصستسا

 .امرحالا: اكءابءاقتدإاو ل | 2 رمل كك
 مللت جالموالمأع: اى وهن 9

 لضفلاوت أو لانمي ةسافلا "وك آ3جرلا ةرساخ قءاخأ ريحا
 5 وبنيت ارنعصزع كروي ووبرل اكوكأولا عنان كلام نصا ال
 رجوهو وهو اخنلاربرقن  زوكف وعل اب هات الا أننا اي
 با ةدلر درت نأ“: صول واهرحا تف قلطم او طم
 الس ذل اكل نط توما و يتلا ةمر لاول زال انما كد
 نايت ليجاللو ذرات كرم بوزللا طعس
 قاعل 1 ن[جاقذر اهيل ال ذا البزنس ةد/سدؤب

 اقر نال لواط امابريسوراو فرعا تابوا
 كيمو الع رضيف اذل احد اصف طقس و نييزطؤلا طاّقسا مالمروم
 لج ديلا يزلتخالا وحلا د اتاونمل (عتباكوملاد اداب أ وزعم اص مال
 لكك ود اوان هاوالو بلح لزوم تتعالى يساتلاك
 اقردتل اماميأو دحاو نام وام اد قمن حاص [نيفدرح أذ
 ةدابرل ادوجر رثئكأضرحال ام ؛ همك تاما

 موا نلارحا هز اوبأ رديه
 1 اا اواو دسم 0
 بذا وصجل عوج اوس درج ار زعانيش كرش رزالك اى
 رطععجو داما اراده بح بجاد فلام اك ةصاخرر ومالا عدد
 ضو ازال لايم رع يدا يرجو ذو راجلع وةك الكاكا فسم
 لاذع ذب دبه داكار اللا هدحا لالا هاير
 ١ ةورطلل يعم ذنا بيسو زهال ما لغم ئاج
 فوكشملا ءاشأد ا اين عا راذخأد انام ةرووضطالف ذاب



 ١ 0 اضل اي مج ىوتراصالاب

 يمنا اعبر او عزل زعزمانس تذيع
 | ترام دجو ةربا غل و هايل عن ول تب عفا ثيرخصمللا
 | 0ال جور ( ال ل خر اكالو هول /يسرل ا هاذ خب الع طصرالا
 | رفق سا اهتلعا عام طعس صار جسانالو نيل
 وره جست ااا
 لخو عنف نع عزك موضروعتازا, اد الس ازعل
 فرحأو رب جوا زعاد ميا ندا مل وع اون ادع"
 ور تملا اوتار اهج1/ميسو اتي بو الا قزم دطلا
 ورايت مال اكاد نار اذيئأ (ق
 ةرمءاسزل ذل ووصل | مهل دع رزدازت/نحصو 2اخلاو
 ظ :هفضصع ةرير ق لا مالال م يرسم قنمولادوقيزي ابر أم
 . بكل اهو وفشل ان ايعمز ماعلا زق عزنا جاع ءانطنال
 مولوتح نم ارد نكشسال ةرم بر اذارتح ةفرزما مام نكي
 رافال ةراغارلشمملاهرجل ودول قرم دبل ناو ثمتل وصح
 اعدم غال لد زع زر زاهر أ زبلا بتر ةأسو ال
 نقالة فر ء دة ايزاماق 2 يزرزرلا حاف مالتخأب

 هول ذيب اوك نو هنود زي الجكصو/# اكواد
 01 ورانا
 حباب ميز ورايد لس +

 ل

 3 اداب اديه مالح
 لقال مطور لزرابشلا 0
 د ل 4 ماا ثرم

 هبل وت زيف نة
 دررل اة ضال ذأ هردعريج انة روما

 لع رانا ارلاو |.علل ]اول اجاتميزمرالل حا ص الزعل

ُ 



 ا 92, انزعرتو بلو دحاول ضال هان ةرباء زم ئج اطايججا لول اع |
 بلدو اباهجاتمولو جراشل واسع زال تاز

 و ايكاو رحاولإ]علاوا كانه ا
 خوارج روكي سلا لاب عمل ماعلا عدل

 ْ يم سما رص
 أهرحال تهل تسوخلاب هنعلا مال بزل اور وسورلا و عاقرلا د انمخل

 تناك وش كرش 5 اهتئاحال هنن طو رتل طتقي اللوش هالي

 .ةباد طال بشرا بر ميزي فت رزلات حا ؤ ا كنقالا
 يتحول ةرلاروطنم الريمم ار وصتسجرانلل لم زكيؤملا دينو
 اديب مفنمر جداشل ابر صحيا روبط1 وقر فن نامل

 زوجلفزعالانوطنح |مبانزةرلازمج ركب مسايا عرملذ لولا (ةماقي |
 دلع ارش وبلا امال مت ,”مرالارعفس قوس ا
 لو لسا هلا فن ات زج ولولا مال مهااج والات
 ا دحاول عيكاور زل اكوا ءدرم مل قرشلا اوت اسلاو اهدحال

 ين دازالرلس عمايل ضزدلاةحلوإو ناكها دفا
 ١ يهيج لاح تمطبان اذ ةآعسأن [ردح احرحال ايرتو عامجالا
 وستايل املا لش ازضوك دولا نهال الا
 صاعد قاس عيوهزاوسلا ويس وارجو دايز الإ لعوا ناعم وم

 نول اوال ارجزجال الار لمعي افرزلا ةيؤصاد لدرجملا 5
 2 1ب:ةئول يخرجاه ةدنن كاوا ارك املا ةاونلا
 ١ جلو ةديرزبلا برهتر اونو ميقا مل ارسال 4#
 واصل ذاوسا كرها ؤ سة يغب يشد صوم ا
 كال شولا مز وهي بزل الخلل اوكعترسا م جاخ داما داما يررقلا

 الفاذنل هل رضا بوو وو الفارأ تل ش

 عاين 0 عانم: لأريزيب ار

 ويصن اطرشو ءاونمقو بث الذ اوفي زال ضي نحيت ل
 ةزدوعور زعل ورقم ىذه اوذالالزي يحير ربلا ترفل



 3 اراجع انسي اوغوا ىتانووتي م نانشإلل
 عوكل اووتمقملاو فان لكك اطرشإب الغ طوالا اما تكجزسلا

 القمل ناو ام وحنان ادد اونا اضن
 لاو كرام : يدرب ترآ مي انطلخ زوداعاكأتحزاذأورككم مان
 بيلا زلازاهيتهو ذاف دلتا. يخسم ناو صالاوكبركم ظ

 لطم: امو زيتا ليولوا لج[ خالف دزبلا
 . ١ ”ةالظمرحامرالططا مله ماعلا يضم ناك اورام حل مأىللف
 طيار ]نبا زراه الا صرزبلا بز لق
 | تلمح عال يله زمام ادزدل برر اكولو ةدابزلا وتس
 تمكاذأ,لنمالد هتموت هلع س اهرب زمدالأ عذ اس جا هبتسال
 تر ا هدو مزال عملا موردلاوهبجافل اوكا

 انام[ كد عرج طفت شالو يرش جسم الأبن طداللا

 كالفمربلا براولا عساف تصاإلا ترتعاذازويززبلاآقت
 انها رغيف زيل ا الت ايام انداذولإلا اضوسالاال
 هوما || نهدي ذكلا لو مراد مرحطا رج جل لولا كلعر بجي
 يضرب كلم «داذولا ال يكازع (4ل هربجازماعل عنتم !ءاوربك
 ةناحإلا معي زعل جاما اال ان اراجالارد اسز اى ردمكامزلشر وحب

 ” ها هكرفو لور اناورزبلا تريواولو ترام مزيف نيم اك

 لم /وقرتمل ادرتعلاب موقنيانا' ار لاضق باركر اأو الخ
 ريتال ار ام اع ايو قب قرعب عراخلاو عراف رع
 انام ايا مو حإ| مام يعي ءادمزابف در عبو نيبؤ امان
 03 هفوتف زير الا زخا ذاذ عراقة يمن رمح )اال هزه
 رفاه ايرحا توي زعدلاو متو هدفي ءارزفيف وفم
 1 متامو والا تب نيت ارحب 1 ةراجالؤب اك

 لاش واطيصتو لطلاب اوردر كاكا
 خازم اتحتاهزمزوالا ندا يزعل اقبالغال ضريخالاونسلا 9

 ءنرولاو



 ىلوا٠ ىلع قبال اوراس ساما نخالاطب مطلة:
 دوشا علا نطل تذي مذ اداقبالط'جاحاذ نيرا أ ماو

 بسضرت]ج تع اراطسم هاد [و هنا تض واما نلضرع ٠
 0 نم ذوتما زالؤرزل اريحا
 5 اضطر نواح ةدكارجاك زل فنك قننورتطولار دالست كارو
 "لونك رب زا هوتميتم مولع ييزنلا دن رلاو عافرداو
 لو عرزلا كا دالقو ]دا ورحا د ومطنالأ ضرؤملا اورتشلا
 ' 0 الرجيع! ناك عزل
 هثراووا لمأعل انزةدمكماخ ةراجإلا ةرم.أ قبلان تصاهأ
 م اة ةطتنال ءاضال نكيراف لالا زامل اع
 دحين [مزمدحاو أم نال أطنان 3 ةوطقمو ها قرف ةلجل جال

 6ع وي اهراصنفارناللعا ٠
 كولون وح برب ددازل وأ وو أ قطنم مارا بأرم

 6 ا مللاطي نالماعالراو ةءاجالاف
 ع مزرومب ال جرحا و ع ملاببلأطي كنا ازوكإلد اى ةانسلأ
 6 يردوا تيرلع نبال ف تيان اغا
 يروم يابوي دانا اتخأ
 عش دا د ظبوهو ماظل لن تالح اكول حج لأطجالا
 قا :لعانست فيو -داو اسما راةاماظ نطيل ذزمدال
 دضتلطابا رذاذ بارد اكود وم 2ةتجيسص وانتا داش
 12و تهم ورتب يجب خىوتفلا كاوا اذالخئفأ
 ءاذر ةكاضر أبو ير أعلا رنِذَهاكانبه
 نتف زم ايم راجل عضال ىلا و نال فا يعم ورج ف رول هزل نهاد ا
 ارز اكفنا زهير ذر تعلا لدا هما تلا نها ج27 سو(. تي الذ يعمق را كارد ذا ستعمل لو الح فد
 ةرلأ رول متن درقام انتم عوداذاآلا ازاي ا ةحسرتم مجان رك :ويزحاجبات هرككركذولع



 يركز ةاذ ساو يقيس انما كرت اذاو»انء |

 اقالته دلحاسإ الع [نموحأو هسا اعبر اهلل ووقرألا

 رهط ارلا اكل افصمهرجار وكن اعد تاي ابان[ مضر مجبل |

 _ الس افروكيد ثيم انا طلايوق نومف ةوكمي لالا عب

١. "#07 -. 

 ”يقرؤأ ءاخيرط ان هرك امم كنس دجإ كرست ةبح نيس
 دبطرلاولم نالزن ارداف ترامس ةوص ان طر اذن: طر وص
 2ققتو وع دجال شمررش ا تسك د األ نر نكس علاك
 رمت لير وكب رسدامال لد الاركذ [صيخي ا دولي عطف نجا

 اراعرازلادذس مول عض نقدر زيلاوكبر د٠ جال انقل تول ركن أج

 هتلاو احح مف فنص نعام ةثقز مار در صميم رز
 زشال يتربص يزيرشولوزما ىلا لملف الذ, رجانعل

 "تطيادع الوفد غاب يورغن عجل امر البق لصاحرهاو

 نيا مرككأمااطتد ملعب ناذ جراخإ مس وتنمو نم ورك ا
 وعن خاج عر ال لك ”داقراةرمزملاز نزعت اهلا
 اهالى الرق ايدبفلا جرفجرت ةرمركذو نعل ايد م ةولسف
 ءابةاةاص يرازمإ/ 2 هوتي وهزب ؤرصتل تاون ملا مرمل]خزدالو
 عبننو طفلا رحل ةبوامس فاقلاوا عرزلا مطصب اب

 ايام! نينتارنيلا نعت: لسد جبل ءاوو لو روعلا
 | هيبتاذ انف اسافر قعل اك ارتبا كلذ لحولد اردداغلا يال ةرم

 هيب ةارغ رصد و زعتاو ار ابن اواماو ةوقبناررهتلا

 ”ةقارح اك. ال ماعلا لهل كرا اذفعلا يمنا هرم :اورل تح
 ولت اسم راوفدم ردك و|يمغلا خالة اررججالا وو انكار لعد

 يفضي لور ايمالاواظركو أر اهنا ار يعن الع

 تاهو ]وبال كك !امقرا صاحب اكان يكل ايطار تنال حف

 ش لا, اكان تجرحاك هرزعبمابيخؤمر الم اعلام سعب اك

 سازدلا



 اير« ماما در زفة وعر اغلل ىيرساؤلا# آ

 ةاظاو لتتم امتنا انفال: اعز
 ةرللذم تجب اتيت ملرتف نهاره ضرع اهات رخأ ت 1

ْ 00 
, 

 "ا ص ناورفلا ربحي .ام[سل ل ماعلذد ىىر ظزخص :دامؤلا" |
 تلو اذ اهل اور الا ككوهورزملابلاوتسم ءاكامالاطباو 1 لمادا روعضا.توعرتنمل مانت نا20 وره
 .| وات ودلار أهلا ةرازن كين حو رحل مسا اذاو لاودالا
 ضقنر أحل ادلع ررضزذو ئردالا ن ذازجل ضل نمل ضقت ناو
 قاتلت م25 نامي مفرل اهوار "نواف مظل اهفرل ةداجتلا|
 هل ظنرذو دمأقم كوميأد صال قرا مهرل يامرلع فانولا مسا
 "مقلم نا 1 تدالع ماني اير يفلان او نيبن
 نركز ك ضيرالإ غض توودنرا لا زهةوجف) غاكرتد يماقم
 :او(نلا ةرموا ترم زون زب اهرخا ت41 ةورعل نيرو

 هذولا برج دي : ناموس عاش زمام دايت
 : ا داش نايخا طابعا
 نعارحلعإمافلا# ثنو ةااجال زاك رجال جتتالم اك :
 هد مناي ملط د ىعلذ ءارججالا | كنج مزل يشأ

 1كيلو ١ هرملع تاع ةراسل مال ازوكو اعوترمر وغلا ْءاَر
 اكره يمنيتوتنسق يك نعما
 نصي وف دفا مه درجول اع شرت اهمال تراب عاهد عل

 واعد ارعجو تونتالذ تيااثدل (زيلاو زيلع حم اير اهنا ْ
 . ]هب ل ترد نحترم اعرشو وأو ىوتنكواولا يش
 © | ازا هولاو تنتادا بيع رللا ضيفا نضال! زمانلاوهد
 . ١ انتا الو تمأره خ اكامسو وكرت اذا يف لعبا عا قرت[
 نب زهر ا الوفود لوز رح اعف كت 3



 نا و و

 هاش لاف تسلا وتضوع توزر وكردمتكا قالا |

 ورك ا 4 دم
0 
 مشا مضْنرو مالا اهلا اور ويلا ودا زر ا
 اّويدولاد هاو داع اكزومر اهناوهو ىوعل اوضح

 اقل دلك زهور اد جاز كيمو /لوصعيم افا
 افلا اتمالكذر مرليال [رككهواميدولا هدا انا
 كنبما لل م اضأ [هكوكل كار وؤنلالعر وكت ربا يملا غال

 لصدور ؤضلاماوريكإ كاني ردو انزين والا
 مج موتا اهوعراو اوله نضل ةاضاب قدم عال
 مندل اماكحاوم اسينتر سايل اق روع يناامل عزيمه لأ
 ةعذا ذا اًءِضلا اما دعم عار وير ملا قولا

 دامت وم عيا ءاوطيم هرمز انداو اعدم: اهنا يح
 175 ءاضعشد اعد جوت ا هرغ صم :

 مز ل قناتي توام قرد لف ضياد اعل نلمشن
 فع» انربزحا نيدو يمر تمي عة وة ويمجو هارالولا
 "اي نصحتني (ذاشدار حلاة اةاكريل اى:زعال ايمن لذبعالا
 ناك هرتلا نيد اوغطع زر يفسر تلا: يالا ةننذ
 دعو الع اذ اذا شرفة ش

 < اممم سس مس م صم

 ظ لعاب ب ةيستما

 7” كارل ا 5



 تيد ىخلا مل ميذيل اي# جابر اكوعد ةوعشجيفا

 متلي( ماور هت رندا دريس وقري يلا وك قا
 دم + 007

 6 يد يهدد عجب مال هدابشلالا
 يد نايل قن ىزعتي لا الوشم ذاولاةرحنوجوتلأب الغلبا

 الهر اضحاوا رعت صن دوانيما عبو !اهرنع
 هنو مولعم 1 ىوعيلا:و كما طشلاو ّت واهتس ايعالا: انابواعم

 طةفيذيلاوبا زلال اك زعززخابلال يكل بيف ةرهاث يزف
 اك ازين لل حرسو داخياقل اكزةتودالاو ةيوكلإ كر ئقلاركوم ٠ ١
 2 .مفصو تؤول اكن نك قاما او ابيإغ ىبعلا
 لا دمج ور د | الو از نيعرم تيصشل كولو نيد هنو هارعد
0100-7 ْ 

 ابر ناسي اد هاوع درييسي 'لتنككا ة ماسة رك توق تساكيكيرداالو
 تول صارت اف لوا م 'عرضتل رولا دارب نلكرلذ لامير نويل

 اع لوركا ذارع ءاع اعنا يجر ثم اني اريل نهم
 . اليبالابذ اكويالؤ مالك ءافزم تسل سجل ارعزطنو اها اذا

 1 38هدو روتر راي ءاهولو ننونلالعررول يتلا
 كي اقعل اءايربرخل|لار اصيف لقلب مزال ةراشالاب قدوتلاريزعسل

11 
 اهىاذد ارتككازك مرت اني بولت رملا الجرار قل ئطعلشب
 ْ هةرحلا/نلئاور 0 او ةد ارحل و طرت كوعرل او دبر قل الوتس
 | دينمللا غ6: رفزل اذ دلخأ مداخل ةدارشاذ

 1 0 ةرومرص تناك او سرحت ةوبال رارلإ 3 و هركز وكب
 - هوصيال اهررق نا إو نعد بزكووشلاالطرةشيال امنع
 "تلي 1 :امياركذ ملط لدالؤ رم اوح ب أطخا# بل أطملا: ابل اطماناسياركوو



 ١ راعار /

 قلذبل جوع جيب (نءايواهراد بابولا جون اذ هراد با. يسيالدلكا |

 لفن تنسركوردار اذ همك نر لجون مالي تول قلأكا ٠

 بلا تبل هرب ٠ ءالع مفر اصتي تضيال هير 1 :وكب اصخيويصد اما با
 ةزاا اخيك لعارضاؤنرقو اكييد اهتعلا عوكا انتحال ئاقلاَلعفا
 و راض داراد لجن وانعم ايداولا ماك رهاش را غال
 نيملانهؤلاارمخيرواثيريداءا خوي زوين ليعوت نا زئان لك
 فيلو عاهد عساه نم رانلا انفرشيرع كارب اك
 تشوال بقي جارغشي ن/وتفلاّى او تنائال فا: خربل اهني هرامضحا
 ديلاركةلاوز ة/ئاوتورتو هربا وحشي موكل ءامزل الدهس

 ةءهاكيالاس تالة ا ويز اودحلل الامس اقرت رجوي ملامريلا تس

 2 غار( ولولا مغلاؤّوِشَملاو مامطلا صقرصل اكرضالارزع

 كعبد» تييابانو ذا غاوو روضفل رتب ماو كو يلو ل عضم اكد

 «ولاوثوو هراي جيان اواذاايرمظن و بو عنيول ركزوا ضيلخ

 محاور اكذتن ستي نيخيلر اكاا كرو زدلاةر جوجحيؤيشلا
 ”مامالار ف اقلإركدو ةربجزل ا ةازكانيم إن ورأش جاو ضحئاش اد ايئلانيذ

 مضر ازاكا لا مارععما نقيا نيل اذ قت انها عيملا

 ناقيزن تايإو ,رلاهاظؤانملاذ اوكاهوثم اوأقلا ءرضفاذ ِ

 رزيزلد ود غرفلو حنيدلاد ىوكرلا ع رسب ّرحزاوعا طارحاو عمي

 ريهشوو لادويانرلاو مامدللكتجتو ديزل اني يام: اهل هاضق
 كربلا ضوي ال برلا اف اود هكتطخو رو لاو: لاير نوكد
 َهته]11 2 نودلاو ومان ذح:لماكةتلاطني اركذذ
 امصخب اذ غلا زسدر ارذالب يكل ئل حي نيبل يمل مو يميل
 هبتوم قلاو يزل معتلو ًارقآ اذ لوهن اذ اف ازكواركل يلج كرا
 ترقي لعكس انذل ااففل قالطا غارات ذل اقام مكر ا صنم

 هرقانومزعرو دل مرد ذل اكل زا اشقل زق نياطفس
 اسمن كلن او :نيدلا يعط صالا عال داوعد بعيب الخ

 انعاو كاورلذ نيبلا هطول بترد لانس يمي كلأ فال



 د . لا داق بوم وي 32 7 وق د سدا

 قدي ابءاوهد روم ذادلعرصذ ”تيسلأع تاق: اذا فعلا / كا
 لباقي عوأاةرطابإا نار خلا دول يك او :ل الد هاف ايلا"
 هيئايو نزل اك ياو: روس افرع
 داك الايعزاعقحءاوزا رك نا ل وحدو مو ثرولا ملا كوي

 مجزباكا نراك اكءايوهلا حو ةرزأعتا سي فن ءاونا عر اشلا
 فداصومبو امتي ساوكدب باوثل اول ميو صيف لاملاءاوت اممعاويد

 را جنا مرام 74---
 ااروثلع[ضقلا طرتشب اهو مرئيرلجت يول رع را الو ميرا

 م الو هاوعدلعكرم ذيل عر اولح ياخ ا
 راي اماق ا هرجعزاذ هاوعد فو لعن دبلا خي ماهيص اخت
 جيري لول وينو نيو رجل اعمال وناكئنسلا اتا زعمنو
 را حب !لنمكا رهو مما شي زيالو مل ؟قرسمناح
 وبرج ناكر كلما ,ورجرعن قدما رة
 ةشيلاةماق ابركتملا برك رهيظب] هو ةلداعلا يبل امرت ا حا
 قليلا ولدرورلا هاش وفعتو أعيالرتجمظيالاا باوصلاو

 | (هحياولر اهرب جو | شطف دوب تكسي قربدلحا الرازق
 برازعل ركل طع ىريرباو معوق لس جلو نيرا الصوت
 0 ةدرعادكنت سيلاإع هلفالالاوقمو زاب'هالعزيلد لوكتلاب
 ىئروتلا همزلارعيشلاو هرازفالا واول الذيب ضن عيرزفالا مخ »د
 باهل اند جتنف"ق ١ اصلا يلا وفرنا نود :يذاعلا نيالا ع
 طويلإف أقل نصرى انك زوروع اضل اواوجو اون ف عدوتملا
 صرحا يال ايتحال ا موحا [ةلييلعرلحا فلحت  :الوقي اينو
 ضفتنيالل كول ابحاب الن رحا رول اضفت ةرقالا سيرمو
 صقور زويالذ همس 4 ارعتواءاضلا
 لذا نار سو يمك نأ طرررب زم ىف واهتم
 اطواق يضاهازضودم شدوا نكن

 م ٌراطو مدل ارهاشرراصرطلا الارز زادعأ مقل اوت



 ابزاز ار هاش ماذا نعزي ارصاو ارهاش يملا فاذا انك ليكي اك
 *(ةراضق هيب الئ الن او لو ااه ارت فدح الع نامل
 نيام ءوتل لوك يلقن و طفش لع كيم ار ضب اند زعو كايو
 دعا اعدام هان إبن يقتل اودع موركلا | ضدربرلاو كيم الع
 "اموال ديرتلا باي زاروا نجي الغل ريف رجايعق ارم
 ءضاضف كلا جزا سيف ةازتسو ويا م للا ذراكرملا

 ولأ رمال اة ةلت دور نيوراسو بر يوناو ردو ثيولم
 رك ةدررد يوم بويا طيضرا دي لذ تاون يحشر اصح
 الوتد كا بسرلالو رز ًايلوعدلإو لذاك
 1 ا هازال

 رع اقلوول : 2

 غاقلإ نعنيغل دمحم هع
 مخلل طاف سيوتمح اال نرحل بتي ال عم ذع لوكتلا ماكر بويل
 نلجيالووك هر و انازلهل م ولو ّيطاقر عرف اقل ايئرزع سيل او

 مادا زلعد 7 تومان وسان: هلصار ازكأينان
 ادعوا ةزلعا لعل دا غاب نضرب راولا زادكم فحجلوا
 عازر عج مداةرعبزود ايرلع وج د ررع تعرا اب ”تجرور الاد
 20 ءان زا ةرئارعلرع موا ايرِلع يول عدا اب واليا ريا قو زالإللاو

 دلرلااز هرم تراو(رناانريسل عدها تعدا ماب اليسار ع الالاو

 طاركاو سولف ريدم اطقسمتطقشبو ا تأت ارلوترلوؤا

 وبشعيالو هرازفاب د ليتم تبي وعإ عد اول ذات بازل ةحأتبالد
 رك اوومعدا ولما ىرواهردع لدن | نكي لج عراب انّورد ,دايراكلا

 هالدذرنمز الاهل عيبوهوا نبا زلازل لو يجلي دا اي زعالا
 4 ءاك لعولذ ورشإ داوا الوموأ اذنممزاقرلا نورمؤع دا جاب

 انجل اؤهارحر اهاوسنتخؤ ركزت وة اا أ
 داوم ارح زقلارك يرفل يارب دوا يش ادعو لك وانْزلا



 .الوتهاؤؤفاذ انجنوما د خضوع ةةنيالو ذل |

 قياما اذ ايا مكياب كمالورقسو ل ذابد العري د 1و اما

 امتيزحشر |:لازالور بال فزاقلاركإو فلق رخال
 نطور ادا اف ل واتس رمل خل مورا بقل أيرزع
 رانتؤماو ضرك حو لل[ ةيذ عطملا الكا كاما دارا اذال اعالج

 اذاال اعاجالاب دوره نرسل بايزلا لاف انكئلع كوكينزتلام
 دار حتن ات نيز :لاقوانزلاب مرنيعؤتح قلع ءابأع بر طت

 ينج ايه كاحالا بوو انزلابزتلا ةأ اعرب اب اعد
 هنججدالحاحتلاو دونر هل الا رانج حاتسملا ةورميررج واكف
 دره الخجل اوممزاك نوهت يرد ةدارشلا» تلي ثوّمح
 ئلخل الرد ا لوكتكاو كوكس اب ىو ع زددحمل ةئاذ:الاذج

 لف خت كسإ دنت وكس نال ريش نه راز نكات نفذ« لاك ةمدرضارقم هجن لزب ا ناتكينالاهد تلو نودع
 فقلارج يداوزالازخداعلاو تاور طقس ”كنركبالذ
 ا واقل هانيزتكر دال لعإ جولذا >اباو كرب ل ىكتلا كالو

 لي ىل ايصالو انه اكد بناكولبةيمزلل عض النبل مج
 كلب اههرضقيالف لزبلا رن جبل يتح زهد بنك« في
 عافالال ممل ةرل ةزرما جالوككو لاومالا نالخيؤنكا اضل
 الامو ءلركتب يلقي دارشباتذالانحانالإ] قير ككعزازص ف ةلخم الرأس ذل رماه ي مركو ضل زب كو كني 2
 .لاجظتنب نارغا هيف نمور وقل وتفلا ناتيفا ة ال
 معلا لي نا اوي ودزخاو را ياتنعتم هارءاكلععرملا

 تطلب ني اجزم اهلل بايد رد زاد عيبا ظ غةالوْطَقبإو رص [خت ناو ئراتمأ و امل اذازكلوتبارخا :
 رز ركل امازضند وطفل تبني الشيحي يبأماو لع ةد اهتمتضيأك
 اهو لا الم اقلط عر اذا زي 02مم الط تعداانآ

 قالطلا رب نااتسلا جال رن ظ



 ( فيا عدل ايها ارازابب جرعات ملأ د عت

 سريا يوعز لاما وفمقماداكاذا امانا اصوصخااذاثنا

 بوق ةنتجيمب اقوم يلق عاف لانا لكتب
 ش 8اس الدبور عراب ةقنَيو تراكاقع ءوا اذا

 ببسي ع عرب ارلعةقشنل ارمذ احل يد ط الع رم ارن م كرتو

 كايفأطناد ارب ئلخ واف اجلا: هلعوقس زاد ةضالا
 التت لجرن العضو مءاطيقسا بعدل !ةلتقنللاو

 ةلذإ معقب زها مال صال قرم تعدي زيدي ال
 ىصل|لتن وحليب تش ولد مالا لت دار اوزل ا ضططتحم الأ:
 , ”الوتممإلاءالومعربج ءداز ابنتك قضأ ةديواقرعدلا
 عامل التل انين [كداو رين لس ننزل تل هرخا

 اجالئلا مورا مإع زل سيو كرما دأذ لوخا انا )يعول

 دلو زقفنلاو ثير الارجل نطل مش ةموكر وعلا ذي
 015 تزقالوعتال اميضرلإوا ناكل عولاءاساو
 . امتنا ةئد دس وع الذل ون ءرارقالا معن اين غاك أو قا
 و بالانيدنزجلارإ ارقاعنا ناي هر ارهأب تثيابش ناكاذ ا ارذع

 تلزم او عدزلاو بالي يعجن يلم اراف نوما وزنا نيالا
 ل ”ىداولدرهدالفر ؤل السرد ا غامر يفلالع بسلا ذادبالا

 نكست تبث ءيرئاول نال اجرط غزا تسال اهو ملو ناو اهوباما

 فلها كوزخو ادت ا ةوخا هلئكدا اور ارقاوهنكزلا ل ولما ءاجرل

 زعيٌوقلار مولر زا هخن ار بخين امتي ال و زفارا ليما |
اعاجاولهتبرلكات اهدود ايئواؤنل# اصامت كي غيلطعدا دا

 اف 

 نارتو ءايجو تلج رقت تر الوزتتبرغشرطننلاة زك

 أيفوف انتل خالط اصقل ادزطشيالد اج ةيرلا مزلي اعرشسيد م جورب
 ىفنلا) ضوولاكك وكلاب تديالق تاهشلاب كرز ةبوقعزتلا ود

 تعديلا وتم امره أرغم اههلعارازقا اك :اولوكنلا ال

 يلا رولاعساذإو ارب لوك ادق ازركمال ىداملا ىابلا ع

 الو



 وضقاطالا ءافز اىاعل وكلاب ع وتس نبل اعز طألا ادا
 الا جانبا عوكل ءاوو تقتلوا

 رباني دار اوريزغلا بجي ايجالعع اذ اعرب

 نبال ع فملابرطاقلزسلازكي [وربهلا يوم خيوزفلا الملح

 كول ده قا نمّوخ ارد نكم اذ ايزتبع و ولعل

 رجلا ةنتحو يونية تيياو رطوعلع ماكحالا نور اهاختسا !
 اك طة ارافيتو لاب تخير يروتلا م لعمال سوأتيوقع

 نامي دجال ملا تاضر هلا ذ ةرضاعت تطيل يزرع اولا
 قاس [ركو زراف زكا ع رجب لزج ونس 3
 لا ذوب نكن باو قرط العلو تسعد الثلهأيا

 ياسو سوت وبكم لبكاا ظ
 كادت رج ةرث حدادا نكي دوم كر طش ال
 يطلب هدأ رولا عالق جب ال ةحراس تحرم ااه نال

 مدا تزالعاور كا زخارف زهير لال بيزا تكي
 فعال ولاه نر ضالز لا ننزل ادا ضاع رس

 هبط ملا نالو كنا اباوؤلخجال معوض ىريغ موقت
 نورا الطلا اي زلواهسابز يمل ذل احيكسداك
 تالأيملاةلقل تأتملاو لطل ايزل كب اكن زار يقل
 كنز دنتازوق ناو لكتابة اننا واط مابا
 .رتو لوفي اكان ةادسب نينو لا نمل عاش فل
 دعي اعل ازملمسوزل مكمل ةداهغدادرك راكد للا ارق

 ئكلوازكو نك اذ ماسدامزلااداازهركمت الد يعز كولا س ْ
 كينرلفزض أ تصرتك مَتْسإَتأو نهاعاطبلنسلا يري ار ىكالو ثم
 اطلت ناو ةدحباو يكل فذ للا ذأ قيل لي ىتكمرلشل واول اظفلب
 فلتر انل اد اوحأو ل 87 وشما الا واساب لومي

 ضافي الا ىو ارنا اكن ظلي حاذإ دارس اهني «وبمال ل ءفلغا راهنت 7

 كتلةائاذبزتو عيويإعافلخيو حاصلا و وشل [عازل يارد



 هوكين أذ ادكاامأو مهب ويقول اصر مبروك :اشلوالاما
 وتلا لرتكر لامها وهيب انهو نم اردعوم الر وج اذ
 ْ < ]29/لزت | ىزلا تامر ارمتلاو مهو
 هوتيل اطيلضتروتعب ا دحاد عازل غيسرانلا قل حرا ةسأن

 لك الز امج دلال ةبذاتنا ييئالع مارقال اوعي اعدل زوكبل
 اسصنللةملظعتلا و ىنرمفلريرشتن زعايدازت اصلا خرم ىلا دحا
 انضاشم ات خاوهداهخةتنابالانارصنلاو ىد ميكر غسيل:

 مع داع نيالو عسسل امالرانل اطمن ولا ةرانكاركذف
 توا افلجالجو طقم نجاو اطداتتكر ال ليجالو ةيروتلا الد 0

 اهكالو غن اذاثتداب هوب را كلذ عمم طك ةوكاذ األ 1:
 قالو ياخ ازكهتن؟ قل وقبل نورالو تاس نلخيم عن 0

 73م1 ق0 ساكس ذل]ع نلجيو رميععن شمال قربا عبذ ا
 ةاقوسايبأم ساب ووبورلحركرورمرعسلا فلا 3 قالطلاف | ُ

 بيو نانا در كيل جامو كالا لس نب عاموا هالات كفا ْ

 .اييا ضب دوتب هيون اظن رجبا وال هد يزعل لبع
 اذاكوكلا از صال[ تش امو ؟-صطاموااهنقلطمو اارزحكت
 كافل عزوكب نيم اماخ هرياظنورعيبل ادعرقو هن همم
0 

 اهرزظلنب ةتبارزعأ ككاو راجل يطلب موو ميلا لانا

 مت عايزفلذ تسب امرس بنل ياو اذوب أ_كدجب امرس اب نخرج
 ذاع رنعيصالاوهدو ماهل لعب حد ل ان ورغيد عاطل نكد
 "ديك الدرساعلل جندل جور يرقد عدارب عفت ايس اك
 اذ اذاف وتب قفتر روج. ىف وكرت اءاعاب ف ئلعب
 ببسي | ان انوداش ناعم ابأهارنإلا/ووتشماوراوجلزوفشيدا
 ”اقتعا دسم عمد و وشلل نحيا مرس اناس ا طعولجول ذا
 ظ جدرلاورقفنرتوتبمتداذاازكو فما وحئفللا تقفي
 0 أهارباباصا دي سن طول ذاكالع لج اذأر مذا ش دوك هارب

1 



 كلاوحؤ ونا قفشهد اتنعا اينيم ]قر :تفنلا
 ملا عاربااص قي لسا ةوشرمد هذ ارب قتل علو
 ملكا وم ارجو هالومعوتج واذا اف دنع دلَس
 يبا يمل ذالصافل عزي فلل رولا مدع ٌقنعا امرساب
 لردك 2و ارسلها احا سوتسرجةرل
 لاب للي رلاررككر اكمال احل جوي امو ةمعاموارصال

 داوبزت ديلا مائ6 رسل تنوع 12 مشع
 اا ءراورنول رخل
 لالة ييلعممما ماخاخركة كيما كمافازأرط عا ةرنا وليل
 زان او يحض او لختو تنسو كيد اه الولو لت
 مدخل ةدابملو ضيم اديااكماو لن ميقا
 ٠ اويو نيل ماحب تفلازه  وعدإع ةننب كوشن هديل
 ا درر ييعل وحل كر عالالؤل ةدا. الر عاشلا وفي ظ

 3و هلام سيالذاو ارك مي رسشفةدامول يبل

 تءاتاؤربضوأو اعيربوا مل عئداللاق اذار نكاهعتلما ةمرك اوان
 لقطر ىرالإ اة وون ىرعر كيل هانعم مالا قا امذد عيال
 قدرا ايصالوبرو ميدااةر عضو (:رهزكو مجاب للعئدارنالخ
 ةازاهط عفدال اق ةوكيذ قفرلا وعرب لوول الخ يبلابرصحي
 هنري: انوجيروي را خنت: فرح الا تيد (ولإو اذكرو تشيالازق
 معا داي كرمأ رب ل! بلمذ يوعز ح لزرع ئمفش
 صرف بياني كبدها وجبال زوي لفل نبا ماذا
 ركل اهزكلاذ جيرو بايع عرفو لش نري نيم تن
 تاي انهو صلو واو
 ”رلاكيصالالعمهنسدحاو ر ارقاواةدا معاذ ال يو كيلا
 دعاب زادني عو ريصوحا اعمر افريل ابدرلاو زجل اعبلاب

 ..!ةةفاييلولا عصالادرشت ةياور لص ضقأ شنها ظ ارسنال ةياثمذ

 ص -_ 6-2
 ا
 1 ا

14 
1 

1 

 ا

١ 

' ١ 

 أ
| 

 ا(

 ا
1 

 ا ظ
| 
1 



 “الزياخ ميال يرمعو مول ارفاول و لوك !ءاجرل ليديا ءالودحتسم
 حفلا دوج باجل لركاز ايوا العوج هر ارئاف لمكولا اما

 هيلو, همومي خل ادوطقلان احب ويك اع تأتبلازع
5 

 ال خالف كنا عد اساؤره ارو الجو وكركم ماميال نو لَم
 درطتيف(ذاقو اص وك ضريريلا ينتمال ت تبل ال عزلجر لذ | هاظ

 صا له مقمو اه ابر اص امالاوجإبقي ماد اخماعلاب بلطم
 كس, راها ناورجو أخ جتِلح زب دهس ف ماسالا ءايوادتمارذع

 دلاطىايرصتي ارحل لمضوا ناكاد 11 لما الع ويشن
 الع ابل نَلَفاب اولا درب ناد هوتيرع عي
 تشاو نبآو قر اساباند اذإربعلا فرت نازي وك شام اوم
 هر راووإرل ايف قرسو ا نان عدشفنربذتقرسوا أنا
 لري وضحت كريو ٍقرسامرساب نبا شاب ونإبلا طلح
 16 قيدلانعاوتسع ب اوب بلا ميو منَ عمان ؤرفل
 :وكش طرب عد ابل ارض ماجر ىرلختلاذ جيانا ى اميل
 معلالع دة لهنو لوم ع سرقت رت قسصدا اذا تاشبلا
 جو ]بق هارتتلاب ار ككى د ابنا ذيش خوي ز ىرتشلاذازعب

 راب هارتثبإ ا ءاميالاباو اماه( ركوهو ميمي
 الح لوقي خابد لّولاما ثرافولع ادعو اانيدكد اذا
 اوعي ابذ:2 ثلااماد لاو تاز جردفلاث ومواعإانا

 دعاول شيمالو نصبر ربو كم الفم تطرد ىزلاورعلا نهب

 ماو هوقولاة د ثاركوام تاحبلا الزعل لعملك ثراول اعف اىزم
 6 رقم ررقاوااناريم وليم الل عاذا أ مالف أذل

 تت دعت ىولاو ىرلإو ا قاعراولو ءيداعلاؤلانك ٠
 وأ لوالإجو دوق اند اهمركو د يلعلاال تاس وعلما
 ؟ مط كزتش اول غتف دبغزول ليدهوواو اتش اق ماسر تثاواد اى تاور
 باكل ذال تل ةاد اخ ل :شيبالو هدر ولا: معو ]صر دال اربع

 زولك
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 احب اذ تولساببشلا واس لبحر كاسل لينا 000 ب بج هيل
 بوو ضرر, عاني داول وانك راوتر 10و
 لكلا رطقي التحار يتعم زوكيا معلا عئلخ تاتا ليما
 تان العزلخب ولاا عيا شجو عيطوم كو رع كابا طقس الد

 .اناطع لهل: إن مار عرطقلو رع اول مق س حب
 لوما اعز تابت ولالا هيرمان بعف رك
 زمقركذب اورلجريا يقرككو ءفصتاو عونلادردل جزا ءانابضاتدا

 تك ضع ور صا طرش عجن ف اكان لتضا ةدحاع هلع
 صل ات ثدإل ز ايعالا هنيومنج ع اول ى رمل يصل وبو لالا
 امر اضحإ رؤي هياتم افعالاباعر أزف ريل ءايب كول

 لك بثواوركتسوا نية ركعش از اةءاوا ميزت نيبكا قف ظ
 93 ال م[ اعودح د حب نيكول حةرشب ]بقتو هوج وس دلك
 اهريقاوواف لع صفووهلا وتد وولاة صرع و رفا
 تسر رايك ةلاوا رانا ورجور ارو ازا زو تنزاق مابك
 فانت ارش ووباورنسو 2 اوبس و سسك ارضع اود زطس
 لامحاءالطوا-:نيبلاكاهش ةهزلمرعر ازذ الامال ىكطلاوبد وس ا
 التل اذار مر وانلا نيب تيرج توأو لاما تسل يو رسلانب بزكل
 ا اتهلطعدليلةراق انوع لام دوز مئزشاا فكما بكب
 | ضطرعرذلل اكو انل لاي فتن كت يبو رو امل هه
 لف يونا ركل ار اصبفاقراص: اكددا ىيرلإوضصيالكرماو درتي

 ىرتفافزلحت اهركلاذ الامزجأ وعطر ااذاروب تلصلاو ىلإ
 دكار: رافع خيو مام يصر امي نيب عا صولا لأي ديد

 ل ةفيلح طلو نيمار ذه ف انيس اوعافأ رد اوعبرايودا
 تبان ضعت او لأةلاورلا ذيع وزودجإا هدالول اب لمي رتفا
 ميتا ة صحو نعم اص نيم ىرتفا اذا سزكي ضعند
 كدعيراغسبلا ليزر [نيتولكتو كلاوماب ينم ئازعاوب ا

 مالو عين زد ذاام فال ل ربلادخاب تيمخيمةصانالا ٠



 كيو ال ايل اء ىيزمر معلا هزات سم نا لاك زججيال يحال
 ايما رقذ جامي اسل الح >[ اح سي تيان لا 1 نكل اجت
 كلر فاربا عيال ردا :ايفيصوو دك اأو اش كرم اوعرا
 ووش اءداورير انرلاب ب اعنبل ادا ءاستوأ ةرساكي ررب ماى ةشم عراق
 | كال مرن ةابلا ضؤمع دانس زرت مران
 لعد رو نال تحي زيبا ماذا مدارج يلح رمزالاؤشما
 9ك لع زلت نان ىرقلا يمال ى وورلد رخل لج
 . | لقال نمو داجالل تانبباةدابزلا تل معاي زو نلت
 دا از اباعيبوسسماو راو رجادلتخ؟: اوكا ضم زور اسبال
 تار طولاب ترسله زب الوش ال اكو نيغلابرحاولربجلاتمب
 لرفلراتانازبكار لاذ ودايك زج اؤوو قاف كيتو
 اما ىرتشم يق :نيب رمز كيج احا زج اواناضارفك ع يماذ
 باساب زج دولا يس لاوويأبلا ريدي ىلا رغب ضنا
 دقو مف وط حول )البلا [نيسفالاو عيبا مقر تشمل لعد أم
 . علا ضان نال كاف زل سراي نرحاو انيك كسا
 انلا اع رصلك وعرب ايضري لهنأو هاتخياع [ردمالكل ايزح
 ضلال فزل اعلان الصإرلا ىوعدإعارزمرك اهلا فلسا
 ةدارنىزشالع عربوباباءالولسلا قفوزع نرسل مايقلا>
 اهات نيبكل رنا جر وباب الهكيبورشلاور كيد شلاوفلا
 كايا ذاوصلكن |نسِلحتد اركدم (زيزك :اهف هركسؤنابئاوأنع
 ٠ رمد واو مرور زعو ابن فراح مقل عوف تلا اما

 دل اتناوزدج ز تكيف ونمومو نا ةدانوز شلال سونإبلا دس لن
 ' اًضانلاغ عاق تلماو:أميابتملا افلا ذا معاونة الس ١ ١ ف وايش ع سأملا

 ماادالوازتكاطملامالار اهنا هتان الورتشما ىيمتربو ١ ترس
 اذازيبوامتتعتسول رعد ار راكتالاب ىدابكوه نوكي
 قس اوب ىع عساس ركزكس بم ءادو لو نيرب ىلا يا ءأك
 عاقل هابواءآَايم أ اربصر وك حيرفد غو نسياصزدكي

 كرتشملا رص عيبا ت لل



 2 را

1 

 تسكت

 فيك اهلا ةفصصو لولتلا هداف ءامءاوتسضبان امم نيج
 كلاب امعاداسهسابوبإبلا طلهتو ىيغلاب هات لس دما كوتشملا
 لنالواردلطو فب مبوب قل جوان
 ام تجب زلال اهمال ل وال فيري وعلا هولا[ طيس
 ع نها هطق طاف مضاد وجرغ اهيبواكلع
 اقل ول ميملادر اهلك شن [طسوو ف )وتدوم ركل هلع يف
 توه اقليم ار وكمزع جزجم اال وطدو لجوبفل امو
 "ةلاهيإمراعنا :انسلابزتلا ىوعد هزل لييابتما عيبا <

 وزنا زمعب طور ايفل وشو لحاووببل ساو فلا
 دعو النحا اره ال اهرغو جالو وبلا كير كمآ قطو قلتها ظ
 رطل وص واخ الغ «االاو فلو درتخاا كورلا عيبا :ء

 كد واوبل لاه العنا الضال ةلززمردكتيح
 ْ ا ليد وزعت السعي جيواوسجاركه ادا لعل

 «ضوكرداو < ججارنعاذلا يل ل احالة زرقا
 ا يف نال اهب وف انلاو رجينعو ورينا قلا ل
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 اظنقرد زل لا أوو ءاخل تبث زحل مركسب اج كري زمالك
 عيبا معركه اذبوأ م مح انك هل كله لاعفاعرهيالخوطقلا

 ىف تخل اذا بت اككاو وم بصي نيلحتالدو ااا لق او
 فوت اقرء ع -اضو أعللطن وكي نلاقكاء البكا ا لديرمرت

 داو فول اهلا قشا اذ ذاوول ازا منال يطق لرسوت مراللا
 ةد ًايلاءراغا نع ردا لو لولا كبف اجنالؤسكوضدلا

 لاناسلمكاكو ةدابزلا تنتت اهم الط وا لوملا زحف نحنا اماقاءأق
 ْ زلال اول 8 لالو ار نلتخاوب رفعها اذاع كلاقارح
 | | اق نو 00 9 0 امم لاق 0



 انلتخا اذا زيوس اوال دوعب الطف اننا ناركذ ل نا وعئالا
 ةولاو عبلاد ابو امل اخ ركوب اضم ارق زل ةالار عز لاردشو
 ةراخابإلاو )امر صاولا مرنم زكو وعسر وما يم ولالا هيلا
 ركن هريفبال ملاذ ءلاثالا طل اخلاو دارتد ازا ةيلطؤعب
 اقول صيف لاباس اسر زل متل هر اني واق لالا ال
 دوس الطف تنام ار نبيا وفل[ عرل ومسار ذل فن
 افراح بفاس بدر فلا رت فريم ةدلاالاسا
 : لكمال انهن ملا عافتنالنيبازز لاني نك مح اجل لاذ
 دونر الديب ارم اها ازشرب مرق را لشق اذل خا دوعل|[تحينببلا
 لئل/مريرشالاةزماناضقو ارز هر ولو نيب ارمس هور هاوعد
 تو يوزها ريع اطلا + بلف اوا عورلا كرر اهلش ءاك ءاب جوزللوا)
 زاك, اباج انك مه ىاربش ا ووردبو ا ةرطق و رهاظلا قالختن ملا
 لئطاوبو دير درع ال او الضوي طخ تبل (مالرثزكو عمي ا ملشم
 اهات اااه هاعداامبرثكو ,تعدا|ميزق !ناهاب |,زمدحاول را

 25 دز ايمو اذل اع اهلا معآ ن اولا نيو ارهرحا

 لطم زبزكس رب ارناكبلا عقال الذادوامصجيعيب || قمر اصذ ا
 رم اذا عايل الوب هش المر وعلا ينل تحاصر عبد
 ل نيج عويل ذاك نبدي نال شرع نوتيلا والك
 ١-2 قدوة وتصير اخل/ اكبرزب ريما يلا عا
 كاان رين اكول[ وفد رمقسو راو أر اقاملشلإ م ءاعول
 ءااقايزثلاباك ءانأ تسي انعام: كولر شم ريفيو دو سيلا
 فل علا نعطغ الوز ثط اهم لع ةدايرلا تشيب ماذا تلاد الثا
 كداوهارر يشمل ررش وجا نارصوم ا عداءاب ةراحالا لون ةافطَتحا
 فداو ارد عجأ اريد عدا اعتلاء هرجاتسلا
 اهلتئاوا فشلا لهرقو ار ضمن لس بروش عج اس ا ابارجأ#م لا

 عار تالاوكز جلادارتدا فد امم ز عفن أو ةراحالال دبع أد

 غاب

 5 كلف اعل حت دابو ةدابزلا تين اهتسب ال < أسئالاو |هئاوتس ا



 نابل 26 ةوباسرن رايق ةراجالأ

 ءضواعم ملا لك موكوركس وب دزخ الالععرب

 سفن ز ن0 بعل طشيإءروضعملا مايث؛ اويرتعاو تتجمل
 دومعلادارب !قحذتو وما ماقمعترقالضراراةييجا ةميرعم

 فلكل اذيدل تحاول لوح حنهوحو سرس ئاف يمامف ايلعأ
 9 قزعر قو زكي ]هت اوى فتحا يدلنا ول
 ءاتخإو/ ليو ىلا نحو رجالا يول تخارل نزولا ”يخانقت

 تولع مالا زك تو تالا ةدايزل ادا نفت ٠
 امج رص اتا و قرتصن امش جول أى داز ار ئفلم او رعاك 0

 | لوقلاو م 0
 اك ةاهؤتسؤذانماو نفل رجال (هلاءإب اه عا

 ةاجالاعا نحو أذل يوسع اناا
 دحر (وعو ذ دعاس همس رجال ا الرصم أب

 لا داري صبي هاب لع وتعمل اك تاع
 امدح منال جيم ارمعن ىكهاذ (امالخبنت اذل (يجش قمل ايدرعنملاك
 مرقم ةدوقمم اوال ءارزبم ارتعإ ى موغجتل

 تيملاعاتمو ءاحورلا طلخا ةرورضاك رزهت 1[/لاب عدنا يدلا

 اني لك عامل امام زج داو لو زتت جاتا فاق اوس ظ

 ةسلئلاكلاول ص |يئروتلار اع ةوسستان[رسْرعلَصلاف
 ا يو وس |

 فااهاطظلاةدابدب يوم عدزلا ل هوو بانل وفل

 أهوحيلولسو .انلاب اينو رازإلو عرزل 0 امها

 السا سرعان اذه ناضل ايبوما لال
 متاضورو اس وأي اصرج از ولي ناالاى ازال عصي امسي
 الرول تياكاذا ازكو اول نوليالف اهوكد لازي اريده اهنا

 ليضاكنارو اجرلا با 7 د ورخأتوا لاجل ب ايريس

 ص ومحل د ول دم دو

 هسا درع تت عجب حج معن

 _-_-_ حا

 - 0 - م2 تتح

 2 ج2 ل ف بج صج ب

 با 2و جم ترجو بسور تم دوعسسو سو ول دق“



 ْ يصاب لتلك ك لاو :بارملا وراد زكا هرعد

 داقوبو اذ دانت (واَنآَذاوجوزلابؤا مرو امو ةأملا
 حار هاظاعل هال اهيمتخج أن لع[ نغازكإ كيل اكاهرحا
 بهذ ذاتخا نيلجت او ذل ا[ مشب اوتديبسزيوهو ربل ازيا

 فيتيفش الريال (ىتذرو انكم ظ
 ةسز/ك رص ورب, تزل نمل اوماذل و ديازهلا رك الط خخامال

 كوز للري الوعد اةاكوكم ارح _اكرلو ابا
 رنعاضو ف أوما عللي تدخعتيملاؤ نيالذ تتح

 يخل عرزعم اي طال طلك ساكو دوني الاقدم جحا

 2م ةارباذ ول + ضتل نجار جداكولام الخبل
 حاد اريد عدو اء وشك انجبلجخرك اا أ زوكنأل أ صخر وت زمن
 فراري جرا ريم وخلع يضردو صخب شر اعاوار تظل
 مينعدو ا بياغلا كالفاويرزلاوذ ل اتذ ءل نال جري ادبعلجر
 الفل ذل لم غارب ماقاواةنيسرلكذإع ماداكروابزملا
 ةرنم اهغالذ ةجاميل |صو ها تلعب تيم ال قرملا قي مخي عوفر
 ةديوفخ زال نيل ماخاب ةمهفملا/ جبل وشاب راق قئصخي
 درج زم جزعز ماد !ىباال دن ع ةمرنؤمل يق الا نمت نمراصن
 ريلاوذذاع)اتسهتوب القد نغ رع عزي مذ زال "نير ةمق
 باق ورم غاك او زيبا ءاقاا د ةيئمطل نوف رني خا صالخ

 بيره) ل سيعقب ما مقي كاش الام نحس اثرق سانما لاح ظ
 ريف لكم طي نا داراو كاكا ةاجاذ اعتدوا ة دانس دودو رزفس

 3 ماذا

 لعل : ١
 . نال دنا و غاوم ادراقعلاو لوم او مثلا و عا دالادزعتسانأو

 ا ذأ ليو رسما شرا ئو دا زا قدنوي ولت
 . | توتا هدوختبا دقو ىهوأ,زم طل كلاس ف

 أقف اذلا لاوحا فرع ءأنتم ايولتب هنيه العم عشدتسالا

 ' | ةاماف يجاناماذ ارجل قإساللاد مقلم اير الا هرحا

 نات يرض دري ذه غو تاو وزعت خا خ

ُ 
0 0 



 نسما كاشخ هلا ردم ااماو نبذ ىزلا مارهاظلاو. 0

 1 _ ذاك قد نحيف سو هاف هع واذ مان
 رتل ةناوضرنت عجبا لق ض طهر وو اولاق

 نان اهون ةيرقل ع ذدرا عاتجيلا ذل وجرت لتس:
 ,واس اد الركن لصحروو ةقرمحو لكمدي تيل عب كاتبا اذا

 جوخ شلا دار لهي سدوم هالعنانان ردا ز مصل
 اال اندرو كالو المو رجال اكو ولاة جو عدوتل ٠٠

 ماشا تيحيبانلا ف تررشولا اوذوا اقولك خيئانمل اره دولا

 1[ صح: وكب اذرتعمراصركمرب هري امهر دال علا 0

 تلصو هاو ةيمقل ب عةرنال ثح موتو موو عع

 متر اماناعرنا زول مالو الاسير عربا لعربل وذ ورب
 ينال عرعملا ىككلا ةلأحاب هاوعد خئرني الف هريبلؤع | ىنلا كوعزب

 مشا اذلااساو رد |دامهلاوهيل ععفلأءداليكملا عب
 اورج عز عض أعد ابيع مما عربم مالو د عقر اق كرويف

 كبي عركارغنا هلو ىكلا ىوعد قبذ هرملاب تزل اذ تلطابوهو
 اءانكين بيا عنلام ءالا نيمار كعفدنتا نعولد سلايل ظ

 الؤرحللا لايم عنرنب نحل وونلا :ابلإإع جمعا
 عكاليتنيبلا |ماقاخبيادلاءضح ٌءِلعِْمَو ولف فشك عذرتحي
 يو رذفربل أوعز اناء ابنعتةمر مي الن
 املتكرأب يمال ند رع دوأ لي دواوهريل ود لاف ريز م

 نكاد يحمل ز رد |ءاوصو :[عاطظلاد ديرل نركك )رمل ءاوذ

 جادا اكهدي اول اعرصيازا ىوعرل او ءاسيربز قثمعيي هرب
 ل نحا نإ حت ضيم هأوعد عجن عبضبتت ل وارد لعرملا
 داون ولو ثا العزلحعاربالا زم ع داع ييرعمشا دط اف
 اككرلو انوهتشتاإل د اكرنأو ! ل ةزسب ل اقرصدل كيكو ئدوا

 وه عراخلااربدرجب طر حلطن تك جاف شا
 ا دعك | لك نانو دانا ةلخبد وراك ثرحابمتما: نيب يملا غل

 حقو ذاق
 . يظلاو قايل ن ةراعلا

 - يي ا

 2 2< يم يان ص د

 هيكسر 0

: 

 هله تستس

 تمد جف هشالا ب ست ا هل يس 2 دك هس يس حس سا عج

 -_-_--- عج

 -----0--- اي عع
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 و يو جس يس
 - يح -ىك وجو يا يوم ب 1-2 حج - دع هج و هين ع حس

 ست لارعاذإرةحا تطل بوك و ذاندح شا لعل نايت
 املا نهد افزبس جرحا زعير ترو ين انشأ أايغدااذا اهوتباذاهرحلورحاو وك اذا يكداا داارتمارعو جاتنلا

 كياتللا سس
 فهو يملا ناد ككل زلط كوع رهر جار دع ةرخ
 ' طالت دالو ا يو! لتي عدالو ار ووزتلا نسونفا
 رسردم مع واع يروعلا ازهن اعد عدا فيجاس قيعالا
 نكد مالطصرعرملا حاسب لا تاقناياكك فير رقي ميل اقذ
 ١ دالة لاكي اتلاركأ رانا « دبل حاصو خجرياتلاعايياخ اناطموككاذ هؤعد تاتو يانا جرح سعل يعما
 : ىقوعذ ريلاحاصووع») افرك د ارنعرتعيال
 زلزربذايوع اهيرافلو أتقن راف يؤم عراق
 : ناعما عرب وسد اداري :ةينو ريب قضتؤ كلا زحأ لا | تال انهرتو سوض ا,ميبريرضقف تبل امزملك عاق -رقانإ سال وبول ا وصت خا نوال ماك وراح أر زسبكاوتشإل قي "د عف مجبل !ماقاو لانا حزي امزباك اريج انيع كان عدا
 كاد يطلب ارزملكو تردون د لالي تشيب ام اقاو ثم هانم مههك

 دقدفصل اداخاوب وعرب ىزل اّمعزوش ال كن انس, او "ثيل ماذا
 ةلرتيوررل العز خاثو دوري صحيا كاكاو دمع كل ْ

 نيفصسأ, مجرم ًاتلااضقا دارج لعزل ارح

 َ اوراس: رك راتخا ااهرحادا
 د هييرجالا نب لرد أضر فنار داو هرقل ويش
 اهدا ذره ارح 8 ديل يو رغدان سيسر أ غلا زمر دو جوي
 ةهاتلا سعب اهداامو رهو تانولازازكها ظل اوهتر اًيحال

 . ؟ا؟ؤيلضلاتبغرن لامس ولو رو اخيران امزمكرلماوجرأا



 أ 0 طي تاداكراو دخل اعف زلاد رحب رض انيال
 ملزم مزكما الل واو مه اهحأري .ةيكاكرات
 ا دل ما هرحا كسرت ل عفوت وب

 لوادي ازطتم ات مزن ذارجنوم خيام .اًميرعيروبلاومام+ا
 ضم لاول و از ضب كهي تاكوالابرثألا ءافاضم راند اهربع

 1 ردو كا شرم ءاهذ لها نهزأ ت موك لشرق ررأقلا
 ا اك اممرف هواش اكد ضدأقلا ءارسسوب صدأ قل اربعه

 در ادبوذل رملا اوعي رحل حداق لها هنفسيياتكام
 كاع ال داهم يمنا ال

 ىةنتوئازلذف تنل اهففاورحإ و تن ةكرلو فراك
 عملا امان ارطريولي ككل اب هرغشالف عرمبوا,طقزوكب ازال احا |
 اكبافواريبأهزذأتتو عراظ حيك اجلا ربذ
 دوهتسش كالا ا بلع ديزعبد ككل اىذ قسيس لوز

 .: ا الريلاا«عزقتني ايبا ص شاق داش عرافلا ٠
 هاا وماشاء ازيبزعاربؤامإع اتوب زامع عأةيوحذ
 اضنلا( امير وتنو ايرون ملأ كابا هرم طقس نجوا أملا
 لحام عا ايازأَممَمكرَص تو كاين يال عال ذا أم
 دزاعدحاع اًاملوقد انعاوب ارميرصنمل اعيد كقيبزلا فد اصب

 مان ايوقونفبا طواوعز كيلا ملخدز أخنلاتينؤا نار ارا
 مقل مازحا رهارن ناار وو سك يلد اهب لوجرلا زا تن منكم
 اعنا انامل لصاخلاو درالرلاقوفي ىمشتلا :اللو:هزركي لت

 كنا او اون اكد |اهرحا خبر اتاخر ا غاف ”ميبل اماقاو ةزماف
 أيل ارب لونجل اكزصرذ اهرحاهم ناك :اذ امزحكد ىوت:واخرري
 كاو داو ةزما قيرقي رعب ذا ةوتدجوي هاد طوا وهاك ةزامملا
 كارز هرم ارح |تنر 1 نام اىركو امن اع ءاعربا ربوع

 يدورلاعاصتب تب اللا مات فرعا ل از زاهر نبع تت

 1 روف أونسالذ ور رضي ال ثة اتلاف نال اره قرم عاف



نال و يلعب اهركم د ويا بلزكل اتي رزمالك ')
 ل“ اذا كراصد ضر ا

 1 نوفا عراتلا مج اههرلا حالؤبصتشا ادا الا اهرلاس

 "ناو ةابنابالاء اعز اهلظريو زرع عاب رنتي اكن
 قمة رسو تهزم 5 لضرب دعاك عرا ف ذبس

 ل د10 ابو هزل داررضت مرش مروج | اذاعي ظ

 ضو أعم ولكى وق نال و ذل ار وس خير الو دنيا ماقاد
 “ 2اكامدركم اضل تخي اذا اس فالكففركيا انزمو ىيناذلاب
 اممحام يمن كما لاتعد الو يط نك :ويال جاين
 ا ادغ اذ يود هيو ذاعووكلا انا ااخبكل +
 «. تاما ءاجاتحاماو ارؤانتاب وكت ل اوكا تاما
 ظ ؟كدحأو (ر لوك او زير أن روم كاكا ذا (مفورى نهال مززدو رينا

 كلل زاكاذ امتف عرس دعز انيالتت وز كمت احين مرذال
 راو ءاثكاازكو انساك ؤير اننا يسيل نود يحاؤلتخ
 ءادعبرةبذوس ةدصو هز موا ملا دوكام او ماكحالا راين

 تكالومبش لع ةرصتو البهو اب وردي قالش ارديؤد الرا
 ' غلط اى ماك ط ورمل ان اكد طشو رسكل/زع ارجو تربل اذ نا'نأما

 7مل ازمشضومو اعمر هر 2 طببركملا تشب سوا دسرتعأ زم
 مو شبا رلاوريلأ ثثي اينالدبوا- ىلا نوكرلستلاد نر

 . | (ضلارقعو وير حلا حو ذم مرا[ نينا: انقنسأ
 عبسلاو :(رنس اري ال زيومل اذوب عسر ولاودافجباتا شارف نيب اكوفا

 | 27 عموم رنا روم ىرطمرك ع اجر حرر الا, لوف نال
 هلع راخبرهرن واما حر بؤ اماعانهرب اذا اعاز, رح تنك

 أ[

 لْوا انباذاىلوانباتلافاضر ان مرق اركمولعرب ودو جرومن ا

 واتس انهو ةرجزمااوكل اولتيالذ نيكل
 كالئلو الخ اما نيتروصل إو نيَيَصَت ادق اعد هرج ت قو

 اونا امآو ىيفض نيب وكن يتبرأ يعداف زاهيابا
 امال فازوا اوكا مذ وعر ديالا هدحا تيجو ٠ ١

 ياذا



 ءافتيجبم لاقلت لوكا ءالعاةفتا منال ادحاو عبابلا اكاذ
 يقر زيبتي ملو مدن نت ورغم ا نس حم اج كيان رح تسننا

 ماحد اه در رز القمار رع ناك زاب نم ءرتل لكيت تقر تجرأ ١

 عر الل ىلو/ررل اورق دم: ال الغرير رش ع زو لكم داب
 اعمل "و انئالو لملم نيربل او زؤوكل اةنولوا تبقي

 جنن عربا دو جرا ررو عر عازل س ناش إدا هلملاب ١
 يا + ابنؤ بس اك قاتلا زهسؤ فر كتبا ديسك

 «كليرازبللاو سجل ذ اخخاو سيل رو طفلا لزعر نيطغلا بالا ٠
 ؟رضقيف جانتلاووس 1 نوكبالرركسا بس ءاك غادأه كو قرم عو

 رب تن سيؤلا» تان ايزل ]شويبو لطم اوك اك راض
 عيلع إسنا ءان عارم ةريطل ا هاداوعرب زمنا عاف ضفلو | ٠

 اذاف جانتلا تيري عل ورول اوزصالوه: نيس اضقلا مال جراخملا
 لاؤلتاذا بمالك ذ اذ ّتتاترع ركوب ادنكأ اكول و]مالب امنصي
 لكلا ايبا ؤ ٠١ لوتئو مطر ركتبال وزع دلل عت نبلا ماش او لحد م

 ظ داركم نلو ادلع تم اق تندب حار جراخلا/ الور قرد تسلا
 ةءخيلا ولات ليقع جر اكعد ا3الاسولتل ارا عرايا تب
 يل جرا تسرع تان جتنا يل ذنب اما
 ف اواعاجنلا عاتب داو ماتش اريل اود عدام أب لطم اكمإعو ا

 يمال هنري الع اقل لذا اد لطم اهني :
 عمن رانا دا انااا ذ اهوا ةيراعلاوارجرلاو ةءاجاللو

 0 لوف رةاناودم عال اطلتنب

 0 انا هوس م 0
 (ؤهرزعس ةذ رسادايلا نيب ماقأ ليلا اودوهاياانهرواثاهر اع

 رمش

 ًانلاوةاعالاواتد اال رب زتلاو جباتنل انكم عي زالردل الا هب

 نتأجحارهب ولو نعانن امال خازيفريلا ىرل طق |نموبسا
 ماق اهرب نالوا 227[ تتطت كنا اي ريادو عرال



 ناكدو نان ا قر تلت ابالإ> تيا هب 07
 ضعكواو يو لسيبز لج واطقمتفو ليا صوازحتلا راش
 مب اق جلا امال جراؤطنوكبو ىيدنيإ اب ضير عو
 لل مول دالواب ٌموتضدزتتلا«ةكرغازاكريلاوذ
 .|اهيلوراقسلاف ءاصداو هنعرياومن الق عسب: نالوا
 لّقالعاتماقاذا حر اصخ لوككاب نمرارفا دا تلا لس مرش النا
 داقعلاو نأتننبل ا تقو كو انها ازكك عاجالد 0

 انا زل وت قيد عياش تةدوانضج اج مو
 1 :و ديل لكذ وص تكا|ف أ ىئالواىتتيرإك لد

 نعوم جرا ضنك شوارنحاقحاذ
 هيعتتلا كى اجل ريلا زل زف اضفت نا ناد وكم وعون
 لم جراف ني ويلا او تن تقودلاو كالو الع نيش اح

00 

 دحالو هلارولإ ]صا رهاشلاذيرزمحأ خالق نلاشلا انآو ثرردللرلو
 دلع الورا دون يواحرحإ دا اب جرت الذ نارعال
 ا و ارك اههرحا نان اهاحر ا لجر ربو / 9 رارلا تناكادا

 بحاصإ اف ىرججو دنع اقل عامر طل ويذؤلنتا زور عيرلاك
 هوا مرعرأدم تراصو لش زوصنلا هزت عزانيال صنلا
 دخيل عرف ثالثا انحرم اههرزعو ارحب ضن تيك زجل
 تنجو نلف ا مزيسفيف ارحاد أميب نسنللعرمو حرامرس
 اضن 3 نقرب اذ اذال |[ رم وهدى ادي اهدي اييضوارلاكا
 ظ اور |جل شب موقجاادلجاصريب ءاكىذلوب وضملاجئاع
 | كلل تناول ارؤضد وكذب كيزضف الوا عراخل ة نمد ديلا مد
 نقرب هذ الرخذ ىوعدالب نقال بدي مي حا صوال اطيناك

 راتناع



 تحتناارننيبلا امرملك مافأو دبا هواي ابعاد د كسل
 دف ااهرخاررؤوو ا اهريج تاكداوسو أوتو ابرزعو | هرلع

 ْغ تقوس نفوز وها تحاول رار تيار عل اغلا
 ضو رف نيام فاو اب: ءالا عرضا ةواطلا
 نايا يقفاةرحابؤ لت مانا رجلا: نايا هدحا الم" ظ

 فول دب اهراوو الواهبي ط فاشلة تارلاو واصاخ
 لاا اصف داو انناطتسإضناابرمالا الريلاىزل نا

 نينبأر لامزكرويزفل لاتنام ىيتفرلا اسوا ئل احا 7 ٠

 لاما ولين ذروة ذاكابؤ نة: ايكعج آ
 1 :ًايريب اهنرطشسإب
 5 0 رابعا راد

 دور ايع ماتم اكد اصوربضيالذ [رذحطماقمصضرايعيذ نال
 ماا كارو الفالاواههرحارب ؤ تناك؛لواربالحاص

 نال ذعر اف كوالا اورج درك ازكهد نجيزاتلارحا يدس ظ

 دلإ اكول ارر موارد ؛اكغشي أيران لق ازهلو هشبل عكا شما
 2ك هسا رغب رانا دوا هيج بع

 1 هل الع هر حارمترف نيزوررب [ نبع :اكا ذاوأوض د رعأريا

 قحد خباب صغر ٌئيدولا غال سيوضن ايون يريم ”صيدولأ
 البزمعل ايزل اار ا امواج تافول الا عوجل اناتمالوئ الابل

 قارب اهل رمل زعروضوم رزت اى قافول ىاداعم حج ٠
 نيبلاازهزامورش ميرال ةوكلإع را ناوين سي ران
 از ل وتس دامو افلز وللا تذتيرزد رغم است كم ماك

 توقيت ند امها انك رسول اماسي
 تلو اههبكار اهرحا تيار ؤلاعناتاذإو م 4جل ارخازم و

 ايو لعتم> الطب الاه رع ا بن ؤانز انتو ااهم لب قلقنم
 ل ملضا أم شن ل كا و ماهل المت أ : علو اوجاللاو كولا

 . كلواريلاوذو راش لقتلاو هنراص اه كأنو صتح

١ 



 داجسلاد توابامدواك واجر اخ نق ”نيدلا اما ا ذااماو
 . اكاذا امذالخ هي متت عايل دونكل اكد كم نال” قرت

 لا ابلاغ مهلا كي الن اء امهم[ هل تمزج او نشب
 | اذااةزكولم مدو اًاماحودو بيزلان ناعم اذاكر
 :ككذالطو ]والات ذود اهرحا زجل زعمت دفاعا
 ذايب اوتملا تع بقلعتل ادراج ىيراظرل اوصتيواموتعت
 فا تجف ::دكتروكريلا لسطح مسرب ول فل ال ذضقلا تير
 .هلعدي تئفلابض اغا ىرركيشيعرلاو بوكا لبعشوم سم
 ماو بزن هروو ارد كاطيل لع درقعل اب اص|وريصيالد
 اقدحاري:,اكدو زو تباذ ار زمؤكي دال |مزسزوصني تجرح ْ

 لب ةيرعال زكا ركل ممل نما + جنبا زكا
 بوب تيل اهنالؤصنتلا بيالرعم تناكول عجزا تار
 سطل زحل عارم لد بوذا ذل دونم هربذ نك لذ جط هرعت

 قوديل ندر ءرؤبالو كرتلا يبطجال أرز ,يرضيال ايي أعرتترا» ؛
 دال جسرتلأصتا + لصتمو لع كدزح رن طب اطل لكك لع لريال
 ' الاد زحالان نيؤرفلارخا قر الم اويسو "ةنالمإ اصتا اهدحا ماع
 لا اهل نبذل ور لحارس ران اظيياهلل تاني كي ماوبدد عم
 تلاه ح!ةيشحانوإطا نولي حاهسرتلل اه: حواطم اهل اى اوي عازل
 فلاوج ن اهاظلا“ العاصف الرع ثرال انيرهدابوهازب هزم 1

 ” لشعالاروصتيال ةسدفلؤاطماو شرار الخارمذ طي اص ذاب
 اج عو ذح ريع اشم ارح : اها ذكور طوا: اه أعم نيا اهلل
 غور ول نور امياهل ا عنموأ د ارراولج لقت موديل ءاصا الإ: اك

 ليكم اخ الرع ولرو عورفلل طلعت ان خو رارويع الطع )ا
 ايل ادد الذ امضو دان وتدعي الور رمل اذكو ةرتعم
 ' يأن انتل يال تيس دراوبماوىدارللا لع كميل زيي تدل لع
 اناناس شرع اللرثدر داغر ع اهرحالو اعباس+ اعبز انتول

 م ا .

 3 ب ديوتي سن ري ل لاا



 ناكر اون ارح حوار تو رادابت يبو د هل دالاس هع

 ظمراو نئقرترب جي ملا تيملاو سندي ةريثككيبأ راد مشب

 ُظ 0 ابداوتسا و امئاوتس اليس نييصم ايروكا ارجوك

 5 قير طلاططن تر نضذ و دوكو قتتضال ا ضو مام طكورطوتلا

 اللعاب نجي ويري داترياعراسا ذاق
 ”اتهررا اهلر ا يومرال ةراكرنفصرالاو سوالب اعاتع فال
 | فارما لا عيبيمف ردي اهزملك ليوا نقداقرتزع ماجاك
 طع ول ةرم |ةلإلع تاخام تشن حلاو | هراضحارزفتلرهاشم
 لوالانا ةرسرصت دحو اهو |(رزو نبل جايز وقت اكو (ةزحا
 9 اعتضو كتل اد وجاد زال اماووتضمم ئحرلا اهبل مالت
 قلما ز نال كول اهرحات ناك لوئيأم ماجو مايوه

 الا ةيسإلامراتاش ربع لل رحا قرع نب لئزنربو علؤنوع

 لال هاك د (بالررلا از زعب موك مك ربلإو رعد و الت ررعانا لاق مان

 0 ةاقلاكةربؤ ملاحم: اهذ راسو عرفا ثيح
 ةلبؤقب تشيل ةرلا ككيودعلاّ حةرمتب ال كلحاولا خاكدراض

 0 اضانإ ال رول كوعزي قيزاعلا هدحل ديلا د

 0 التنيبلابداعدا وعمري داو وول يعرارت ||سقيف هيف

 اهتم انو اًيمْحْذ انا كوريل ءيصونيال يول كوع ازعل

 علوكم - واقنؤ السنا ةوعد اهرحا كاعرذ توغل يمرس و عناب

 نمو قول هلا نركب الءاوسو سرملا ةوعد داثلاو قرلاؤم وذ ةولعلا |

 نعلاةرغز اًضيقاو كدا توما اهدانتسال قباب 0

 تضيع ور سف ال ترلر سر ارق ٍِضولاَسم

 هوكيلامذ زمااهئاب تر ارقاوس ع التنيالوت انلاورئزلاذو 6 ْ

 لفض ك اك طقانلا قع ٠ ءاننفل كعضو غاانلو اضن ظ

 رالةداملا بلاك نافزالل ةدالرل ان لكم قولعلاب نقشااذا وعر
 قلعلادا لم ارظبرذ ءانللعدلاموأ او ارم انزلا هدغه اظلا ذا كتنرلا

 0 اهزمو اشكار اتعاط طاقم طار زع ماكو نم ناطر ع ا

4 

1 5 
 55 520001000077777 فه10101::407061 را



 ا ١-00 أكاد نر
 .٠

 .تاورعرق ويل ارم لعررلسو هروغل تمالس نال : نار ورلرلا ما

 ف ظيقو هداورع يتلا تخل كاد ةولعلا دانا مرعل نأ إبلا
 هةولير | تبن اوعرما هاعدا: دونم ايوكد
 اغلب يال الانس عباومو حم قاعد اولواهازش ا

 ””ةنالاىوق لقا لن نيب كولعل صا داربركقوعد
 هنخان وقال ثزلو زوو ع نابلاءاعراذ مال مالا تاما عيبا يسسلا ْ

 1 رس و لزفلالكرتشما هدرغسي

 مسن: تشب مقالا ترلوردو عيابلا هاعداذ مالاعود < امانا

 لمان الاقّيبوطد تاون لولوي اسما
 ١ .رلقخيلةوهرل اوحبمل ايزي قنل || راجب عيبلاو دلرأعلا مجبلاكركع
 اراد مالائرتشماة انعاو اًرواتعاو لجل عسل ضو
 تيتو ةوعد يصد .!نارلولا جاابل اعد افرلولا ال مال يعاولح
 . لف فاقملل كحال ةوعر يضم االرلولا تعاول و شنم

 عال هقوقو رول قتعلاو رق أتعا جهت( !!/مالف ل والام |

 اكرم انام تشل مقنل |متجال مي امال قأتعال اكوهبرتلا»
 د بايد ادرناهرندوا مالا ىوتشن إنا اذا ذو دور يلام
 ركل اذاكر يوملا نراعي مو زعل تصح
 رفد ةذنالإباعتحال انما تصح ب دوما ةيركدو ذل دار
 - ثيعيعز امذودالا ترك ضاقلا ًايؤتملاو تلا ديبانا
 سدس ٌومارصف ةرسزملارحونلورغز عطش كش

0 

 0 0 .مهظبف قولعلا تثدزاتردتن

 : فلي وقسرو يول تحاخ تتاقناف اهرلو اردتععا هلل هرقل را
 لل طونلا -افووباوؤدا اشم ئفل: موود ريف

 ظ تبايلفد از ةاشنلاجال هرلو ماؤضت لا زعسموما نانسي
 ىرتشلل عا م ةرزعرل وا ربح ماباذ ناوي الج طوعو الضار :

 ْ 0 2مل مصار وجو مهر اذاف لوتس اهنالفئاشلا امأو

 3 رخو تعدد ركمو تراعلا] نمار وك ليشمل ةوعد عبأبلا وعيا

 ا



 ميديم يل ب موتشم عسرول هاعد ين وع[ عابرل زن هرجع 1-0

 : :دلديا صح د غو
 او بلا ةوعد عصا ا
 هيي اتخوإ ايلا 'ةتمافرصو اقوا ةرصولو دخل

 كاملا ناب إو عباما ل قرصا ءاو قحتاعرل ويش

 قيل فاو ريع ة وع: مالدمحالو نسل :ةصحتشالف كبطل

 ماو اهكلن جور: ترلو ماو أح لو ماتا ماركو

 صقل اك اف ترلون ارجو اهم

 ممارربوويبلا غنوا نسا هد تبن نق ءاناعيتشل اك ىرتشلا و
 هلا كاع ارش عاب امرهنرلو مادلو بيب 4

 طف قنلا || ميعوسبلا رم اكتمل كركم ةولعلا] انا خال

 تاكو اره رو ارلولا تامل اذأل جال ربل [ضتتتف ]مج ل ةوضيلا ١

 ”مكيللا تثيثيح ٌةاعدا ماجور ماهرجار اينهروا آلآ

 1 7071رلو 33 شماوت دحأ جبره اميز انعارأ لج تافوصتلا ٠

 افلا ولع بوصتبالدا دحاو لام زم م انو نشا ةتسرو زكا اهنذ

 تلج( الر واعتم ولعل إع قزعلاوررشا سمت ةازيحانز اان اح

 يمال ماوي تبني (ه هحلنب ع دام افرئزك اع ءادئكرلإف وشي:

 هارولعزلا 3 ىس مرات اهجس شف (رشن ءالصفسنال |.

 وماي تنال علاوات ماو

 ميازحالا حرك ضتق اف لصانازحذ |ررظرنعوزلا ليت اوَيع
 70مم اقدخبرذواقيق خلو زصاارحا زج خوك افلا

 تايلاوتمللات لضالا :مطلوينو موؤراءىاتعالاضنازه اكذ
 انك ومادح ىحئلمت لب ابرارقالاءذا يهد زهوهل اق ركل لاق

 يلام خنوكؤتب ةحيريمسإجدزصد تذيب داق للا حام

 ا ااا ابو ال اي لاا ظ
 ةايرتشنلا الونش اقوول زها قولو عن

 و حم تيس سو

 0 و ب ب اس

2-0 -_ 

1 
| 
1 

' 
11 
||| 

ْ 

١ 

 ةيزمتلاوهعن اها نسالاقرصارا انه هوت كابالا



 لا داعمننإل ارثمي انا فرج ب ايريول العر ارق | كلشلإ تشب

 تيفال قو شيرم لطسب م بالار !ئافنلاتنب قفرعنلا
 هرسيرفتدب ا ىازفا هاتجبلا نبال ماقافرارقالاب) ارا ولشنلا
 وخان رف لاما هدفزج نس هد]عرارقا مالو ف موب ةانرارقالا
 د7 مسزىاوهوبملم ذاق يداها ؤانريلاطعداو زنا
 كلجاذاالاف دج ارزعازبسو ةونب دينو لصو ناقد تامرما

 0 كرزكت الو قدر صن ر ري مو سر / قرصاذاو يهل ساونو وس

 قنا رقاد كيم اراض رز درترا دازفالاالااي/ عرق
 طال ةوضرارنوتجال سبل :ااورفشسا|دك/ نادل
 !انذب يبزكتل ارود قرصول رح لروما تصب لعن اذ "درر بال

 مص غملوا لاك لوما درب ةزيالفرلولا نحب قل صياد
 د امس عع روق وقرروا
 6 هسا تي اذا دبحو با يلم
 مازلا انك اررسز اها نوع ويست او نم ريم إل ل

 ا اعرتو ةونبا ةوعدذا.ماوتسا# لان ماكي ابسدالا)
 سل ةزما جور ل 5 ميال عب الاح ل ديلا ل مطر ملل الداوخ

 زاعةدوألاةرجبرن اهو سبر ريب كلا ورخا
 رطبا موانل ادرللارق | (منمرلكتنال قرص و بف معم
 ريال !رت درجت حاص حاطب الو )هر ارق صني ص
 نوازل مانت كاع ايريريا هانت مهارمريا ءاوتسازخالالع

00 
 داع كأن دانت بحلة لاكن رك نة

 ,ةحافل خال اريد لب افلا ةد ةدارط عن يغتسل لمجبند كاف للا
 رمان جمرل ةدتمم تناك نآو ىازإ أشللاب تشي تشيرل | ءاردولا عييصتملا

 ”لقعأو اه اظزحاانه ن4 ذات زماوز جرو نالجر فو جوادنع

 راما دقو ةدحاونةلم ةدايضورفلازكبالاةد علال“
 سلاتشب ةدنممالو وز تار را 0

 و

1 



 لجو اجو زتنما ترو لجل ذا كاس فنإ ءامازلار جال ملوقت
 .|ءادتعم قاما رطو سسوعب توتو أجاد |هأرتشاو حام الع
 اةمكبازا ععةرل اولا ترحم ثرلوف عاكو ا عين كم
 لصالون جاد نينا لونا ملول
 اكتمل ورب ورمل امان اخ ماير جنم عب يم ب ازيلذ مف لاو زاك ون (الازهتجال نط ةاصاحيلول ان ماظن يرم قحا قيقرو ديب قحبذ

 كيسا ادمناك يبلع وشاف تامجاق جوكتملاةمالاذ
 قام (ن باؤحذيصالؤحراال ل راو بالاك
 اان مود اما صرتي مرحي دهوداوأزخاو عرخ نكد هولا

 هيل /رول تمول لذ دجلاذلا ذا ورسقب بالا دل اويل والا |
 : وخد ن تسال ب لام اسرلولاد اصن ايش حال دب
 يايات هلال راه زغب عصر ام ايست (يضؤلا وطير ار هتروح

 مك خرلا نمي دإابكاو عيبملاةزجؤال ”رالسإ رمال ماع ولولا
 اسمزلابن هلع وصي لى ةملانانأ يلمس روزمل الث حا مجرتيبملا

 "السل انماصونإبلا هوكي اذ يبل زجل جو رد نم هاف
 كوي غماون لفي لطو اذ انس عابس ب ارجيو زق
 (سالث ال اطول يوعد عن ةمابلطو هردعءايبادطو تره
 09 اعشاو اضف أنت هدر للا: وكيت ديلا كل كلوش غامر ا
 فن أكو ايلا ييجي اذا ةناكوم 2 يو عن علو وكل او ع اردن

 دآذ زعبو هاوعد ع وأرس اع فرلامو طلعو ترملاو يمل ]انذالأم
 لانتداب مهول الاجر وها“
 ربالاتلبق لاق كملنا ءارقالا كوعد ميلا عفا يقل اكد
 لا الإ تر الدبال هدرا وكل: اراحوكوز قي مااا
 05و واضلا كملي نبل اولا مال

 للعم اى[ لع سوحرلا ون هانم طيرسص "ىلع :اكامزج ١
 5 ِ اهرب قلازع مدار ةما



 6 دم هنا ع جدلا رص

 ال5 لشي ءايلعةرئإوا ةريزي نال قيميط اعف د نم اردبو رضنب

 الذ طلاخخ نيبو مسىرجالو كتيارالو لوف هيلو كرا

 كيلا نارك لذ اويفوتلاد دعت هاربا جالو أمت لع نعي

 لقد ةقومو ظالتخا ولن ءلماممو هان اواو ءاطعاو لخا
 ةرزحتد ارم لا: الزمتب اضياذ (انباعصا :ةرور للفن ضبا

 باو لادا داد نمي افرع بلبن اني
 امانا وتد زمر عرما عاما اذهلعو اولأق نكن قيفوتل ا: اكف

 قاننابزصفل انهو ءارسالا رغد الجت فو جلل سصنب

 ىفرملا شل ل أكو تيد اسلاازكة زعم اليوفي ) ال تالباورلا

 ٠ ' ورعمسالل اسال لورا نبل اب طل تيف اذ كيابل الذل

 2[ ىئارج لاك عمسلانميان وا لوصرل يطعن ناتاقارا ظ
 طقس ل نسر عرش تش أم جال ةاوعاهني .:

 د 60015 ثراوأن ات اق ىلا نب انادسل لقول اقسال“
 كيلا :عص عنمبال ءانذم عضوم الزم انتل ا ا

 طضاتمالو كذوكد م نالوا يكعببو سما 'ء

 00 2 داعتإ#

 5 ذليل

 1 8 د ايل
 ناز قالا بتول اك ترا جا وعد طاؤش لوا قل

 :ٍ تشيموالامدينيعد ا ةيداول اذا ذكر ا مايقلرمام طعردبلا ادرتني م ١

 مسفنل هاوعد ينمي (يورؤل لمدارفا ننقل ذلذكٌومست أع هات
 ماشا الفلا اهلج ذي ةباسور ةلاكوب ريل هاك
 مت ول مادي اصوواكو مل انا ل يوب ه اهراازا ازكذ ص تنل

 _ - ك0 ِ ع * 3 مات 23

 م ل وو يل مو ب عج ل ا لا

 ل 2 ا امل 5 0 حب 2

 ري



 3 .اورلاجؤ بمس نوكيالدحاول أل املا الأف
 :اصووأةلاكوبو ا امكوعرلا ىو 1 9

 ءقلغتلاووااعرلا رمح حلا هاما( لطف الا هدعل
 0 كيرا ٍ

 كبح : هاهوو يلا 40-- ارو اورازجيج من
 , داء قناة نإ د امتدراصولاو ا ءلاكولاب ئناؤد' مهلا
 و81 لوا ايرطق كا مااحب :امهقل مشن كاد . دل مقيوطك لع :نيلا مافاد نتيرتش امل امينا
 0 يبس لقفل طوب ذابو "تيار اقالعداههضالق قنا سب د دم ريال رع مرن املأ: رن تيولو الا مدعو ضد انتا

 هلال

 اا ا 1
 اي اذان نزلا ءامزب اولنحم» وك قي 0

 لاق يربو انو. ل اازكه ةيراهلاو ميشورتسالا ةرابعلا
 هدي طولا سال نومها ل ثم ابمافابذا مة
 والذ ةاراب فد نيه وك ايعتقي ذل رك ىلا زيلع
 ز ركزملا تابالإا ملا: هئيلاشلاو يزن ب اشلاو هول تايلا
 9 : ازيرا ءارسكلو طتف داترايملا ين
 ٠ رار عر ونا تياداد تس اؤاوم

 1 هيذيلع طبل ا ةبذكودومسوا ىوضرلاذ

  ممفو رذف لوف ار يعب تيرم افا داعا هاذرل ولا نصر اطب كبالم

 - ل م دع

 تن م م س2 ل سس ل مص
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 باكداو زجومز تارداره ل موليوعيرملا قاف لاما

 تأ ايدص تنك بكل ك نمر تانرب ١ تنك مق عر لام دانالا

 ةايفللر ف اشم رتل اجلا ودل الممتع ندا و )كفل أه كالا

 قعد مدلك عهرنا تقول اككذ  مخولب تيتا ممخغاذ
 بدر حاسس يصخ رمد رللهيتس ير اج

 اعرض ول مسازكرب مو ةرجتلإعد انيحيل اهانك هاير عولاالا
 لأ ةراولاذازكد جوس ]كفر طرت تيراحا اكرم
 7 زك عيرجصدل غو عارة قرت روصو انقل 52م

 رست وب] جداد سيب ارصوماو مات اذ ترولااهركلاو بولا

 فلنا انلن ةزز ع ةنيب ةارلا ايلا ةكارهد كان لع
 ظ يب. 0اافسل ضك أنتم تن مناورعلخ ل كرب ريش نا فأن
 0 قوات تك باطن ديلي تالا عا
 م ا .لييصالا عامه صتربز مرت
 ىسيع فلل ربص الااعاثن زكا عازل, ]يوكل حا وصح
 ليضرصالابل امل اق يولطل مايل شك[ دهر هزي زحألكل دل أك
 تس لنك افوانكيكع ودا ةنيلع ماذاو بكا لبنا
 كلر ينكلالع ءاضق ازجروكيالو مرد زل زئيصالالع/يضشن اذ
 .ليزككقلدل لع: نيل ةداعادلبانينمنمزن اي ايو بكأل
 | مايبلاماقاو وما نيملاييزينكتناو أذل الف اعل نإعداوالو ا
 اذ دوش ذازيصاازعاصح كر مني جي اول ازرع امامي

 يل



 ٠ ترال هيكل نلبس نيب نرلا

 0 انجي سباذ اوما كنت ذالك جدام

 النار هلا راتب نسيب ارزعوزحالا عامصتصسني
 هييد اعاد تسلب نحادجبو غبن صووبا راقى
 غاكوم (ةيماقشدس يأن امدحا نااونوقولع موتو

 وطار راض: او برطملا أعتب مب ايفل ل راش تارا |
 رون اال داك انإعاو د ديد ولا كيل طزسايو

 ةدردادأر“ «اوصلابلم
 م ازاّوجحا وس وبن جاتكيلو د عطفس ىوعرل غال ىوعرلا |

 ةفله و راولا جوتشي شاهمررفعازملو ةداهشالا جاتجحيرجالا ٠

 اييلعب دان هلع طار ابحا اهشوالزلزتم :اكام حاشا

 درا روم وسو مهلا تاضا ةركد مط شرواك
 ايا عولرل رفا لعمل اع مرلي ماا فملا لو لو

 ممئدا اجو مضوعف رز ذ رزت ايلتعلاةحامزكاو زملا لولدم
 *لاب زلم اضااذا انكو هنا هرار جلا لومجالن نونو رانا

 طشو صنيحملولاواجوزلابةزماو لحي ناوببوةوعت مضالولاو
 ا اةدرتراوتالاو ادرك اتم ءاشممازأيب ماين أسك ءالوه يعم

 "وتل طعادسا ةوخ الرعد ريال دان مدرش عنو اةجتان لوم ادر

 وا رول از الكل لذ ايسر مالو لما مزملا تولوا هير دوه
 اشر نا اعوصلا اولرمّلحت وجب ز كتر ا خاداقالا؛ |عرس

 قلغإن عتمذ دوجل اكد اهناوؤلب نوم داحجصا + ال درك لاو عسل

 داقإلامف لقب الوا«ادشباقيشال هرم اور ظر ارذالا كح موكا عزت دق

 أبنا عصام: تساهم ءاولو لابي فلا عزب حلا
 لاكولو هزكوهو بزكلإ] بلد هابقل اهركم قت قالطمدارتالاال
 و درع ص من هزركالا عج (جانشذا: ان يصياتخ اغاك خاب مرق اموت

 وأ لما اذ تررق ا كناكقي ابان ادن اد ارثالاو انأعراول ورع

 ”صهسل مد تررف | لمال انكي هاوي انآ وتداءالمحأ
 داوقالاا ءاوعد قاض تيعابوهبالقاتساارجإلازن حاليا شئ ارتماعأ



 يي

 ةتسسصسسلسسل د سس بسسس 1

0-0 

 2 اا 2 جس يسوووج

 2 رو ا ب ميسسسسسوو تاس و م تك كاكا بص ااا

 0 ع م
 2222ج ع

 ظتونرلا باع ر ارق العرعر مقياهج ا اوفلتخا صران ثا اذ مترا

 ةدجما د ادار العإ تحال رنارط وعملا :ا ةنحير لع عرم اكلات
 - 0تتلعضعلا تبهر ع را اه سيلا ازهواّنتادا دا
 . امك ىيملا انهلاقول نال اوعجادل تين العانرف موتمأعد
 لص لع لاح ميرق ا انكو اهيل اةواريل اضاص برقا
 مكان عفو جدا اييس ضال جين ا هراهالع نيب اج
 فلكل دريك فيك دا سبر الشبو ارق ا معلن ليك هكتار

 . فلانا عبلة الا عنا بدل الع ىوتفلاو دذال[ت يزول ال
 144 ماب ارق وزع اولد طحب اهلرو تدار اركاب
 | وق نخيل ل مولد هاتر تمي ن1 لام ارحل |ارقماىا

 ار ارداياغاممعررق عضو نلا هالو دعا قصات دج اضالكا

 دنت ورق ةرارقالا] جاذبة قلد لبنن
 .٠ دوصولذ عصف اماو مالا عامجا رفع ليعيد مو ريعان وكي زله اينلاب

 .شقلاف نمفلاب صوص: الاق يبل آكل ع صن ظيف كريطزعؤملاهدل
 ْ 0 را :اصتيقتااكر ارذاال امنا كنا كروت ماغي

 مص هراغاذ ايل ةرلالاويحزن التت ةيخورغ
 رق 1 تاكو مريرم وم ابساو هدالوا ع قرصصد د

 قضت ةواعت وزار وز ولات مصريا الا
 نانلا اماوهاظف لوالا مآ وزاملاربدل الل م ورارفإو تعا

 كيرلا ولعت ميررتف ل كذا ما ىوملا ءالدارذالاوجد راسا طم مالا
 نضل شالات: اءاوسو أًلطس ة يح يثع طلسسز هن تيكر
 يبشر الوفاة راسم العا

 كيف ىلا ابا مراد هس هاذ ايزل نبا كل

 فب كاس 4 هدد 0

 0 طاع نما نت ضو يلا

 لك اداف لكل يرام ريح تشو ئيدولا مولا ربو الام

7 



 'نجآو | شس حالف ز/عاسنارق زمنا راجت يبى معال لاب
 ىيرسوعقماكبلو ورز ناجل شاك تان :

 ا اان يا يزجام ايم ضل يزن 5 ظ
 | لامة تمزؤ ب وحول يخا هالتمق ل امنيبه امرا نحو وتل
 9 واوا احر ,اكككة ريب كيب ذاذ دلرلا غتإل ١
 مق اوي هل ينارلملا ازور قوبر ملودق ا صج زا
 4 مدع بيزماةرمالو ليغ اذ تيكا دوما
 حالا انه لذب حاب تلاجستصف زا ضم اذالكا 27 3
 0-2010 أير ايرث | غاب هل ءاو تخص نكيال ورحل ءلرسانلا

 ةايلهارارخاب ا ا
 هذاا [يرال يحمل را نيلي لم ررني هال مصرا وهو جب د
 ' | د اسس تمجبم اجالان الولرعا نيبال اقيبوزخالا قحارلف ةلخا
 هك تل اوبجح ا عردني مول و هبنبسرحاوتعارل احتضن يارجل
 يف هوايا راش وكن ايف اذنك يتسالررهالعب ابا
 | ها رجل ودامررسواع شل رت ارق

 ضر غاغا ال ل توأم ازاي جن وتمت
 ل با

 | كلازهو تيدالاواتزمارخالا مية[ ضال رعوتسالل لاو
 | 5قسلافازجي الو 8[ دحاويف هرتلاورحلاب ليدوملارارق
 هن علا خو ةمدالازصإملا لكيم رج

 ايار ال نم]ق ذة رصدإل زون ترد ]إم جو جزل لوم رح 0
 ةرغاشتب مالا رردو هركزالام اص مظعأ ماكو هزل ١
 بيلو هلو عمال كلمزماقا ذاب داري اي

 , "اتلاف إذا مالو زارا د كرس حرم خان د هزل 8
 ا .مسرامواخلا ةكرااايزعاتمت ٠

 ظ 5 ءرارالاهوشمنل ارك ىداصام مالعإمفحتد رحم طفيوصت

 وو ويري حس حرس حر سمسم 3

: 2-0 



 لدا انيدانكلدرل اخي اقر او اريل اذكر ويااهرد ل ْ

1 

 ء ولام اول حمل ءالارأبتع اءامج انجب بم كلن مالفع 9

 وجلس لاو ةنياعمو مزال جا نعاس إو ةدصنالىا قش نت هوو عدم دالار ابتعاد دكتور ةئو قر :رايتس ع اك

ناقو نانخاد رهلا/ةو درولازع ”يانكرك ا
 ٍْ ىيحامزل ابر ذأ , 

 ثيددعبرف ا قف لووجيد دعيخدي اكازكإ ال زم ةؤ تر صن لوا قرح

 انو ازكي شيتا ملا مالا ك يفرغ فاو نعي جرح ل كرو
ال نم قا صدرك ىو اأ رد ووو يزل اهرد

 هك, تيدرعيكد ز

 هما ال جوو كورنعو دحار خا زماكال ةاو ئلعغل ارح, نع
ذلاكقيجان واول اكدفوأ ةلئولو جرلا مرح فصال ءاحتحب

 

 انددعا مثلث نيبو جيجل ١١ اركتلا]عانذمرحاو رنا لحود( هردان

 ثيبعنلاداتمنر رعاذالع كيال[ زرار كد ءبحاولالجةالخ
 داو ]اقوال وماكان اول ارجو ونهو ناععالب درع
 | انك قواغَرلو واولاومدلع تفل نع عيال مالت

 ملف يزااروول الع ٌقلآسازكو ارلو ازكل وقي ابوك دلت

 لاق اذاني لارا ايابتو عبالع ظن ال ووغعرحلو نمو ثلا
 ميد هالالو باجيللب عنا يدل ابار[ ئاكإ تو ازكي امازعإع

] لكلا وسو رغموا خد عز اف لق لاب ارضا اعيوني
 الايبث

 ثصتعيددوه غاتالب تلا لاداء هبروءاصو اق لاهل

 | متيم نافل  لجحاو ل احمادر اور هعازككرتن رب اناو افنخللع

 انامل راق ل ةقوربصو قبو ومي ولمملالموم
 ةناما دك د يطسنوكيرق الام زوكبأ ذو هرب وشلا رويدا

 امو لامار ارتاح 1كم( عرج ز[ب عيش هت نهد

 ؟ينضطخلااورازدا/ومدالذ لاددوكب زال وكي انسي وكم

 تطل وق اذالو ثدصدجو :اقْيإ تمسي: هزم لعام
 تموئارناو اذا ذكو ام زلحاو ا ةروشتاو أ مزن ؟لافف قردؤلا ليل لج! لاذول نين ازقا الدوق رخو د تبعولالا



| 
 هيدا لد ه0
 كال اند ادوتيضخو الخلف دنت واه !:نا لاق ماكت بواب

 افا كاوامزجاوارتتن او! هزت لاقأا اييمشل اكذب لولوج

 ءاالا وعر كاد نيفيا مو ر وكرم ادا زا صن ل عايل لذا
 ةاتكاوريسلا اأو بلحاو لام ةروكا م اوهوط اقدم !رالا ال

 ةأمزؤ ل ما دحيرسالا انازركمالا ذو دمكرلاكوعدازه الذ
 اف أمن و تجار عب هزركيالتمذ: يدل ]رخل .ماشلا

 رسل ةرشوس دال ارا نك فايسإ مالا
 : ةراشإلال 2 0 طجارلام ا

 هلاحارتلال ةدرعؤم رت نسل ماتت

 ا |و مبزكو رستم اذ لرقم ار قرصفجؤم يرزق اذهب
 ١ ؟ايدارفالاو لصين م ا تحفنل دافع حيوا مال الاح عييرلا

 لاذ لقمة صف تجاور نا راء ثري رف اولا ككولا وذ ا

 تدو ءامولع ل ااقاذاكا اردو مارد دو امل | ق كلو ةراجالالوكلاذ

 3 > را ئاناسنتو فيو لام دلو هاد ام ميرا
 رغم ؤطع الوم اشلا] ةؤهو روك رد" ذولي ”مايا

 انف امه ةيرمت لاما نرقض |عليدريضوب او طغل اوبومإ سنن اذ مرصع
 فره رلارزك اولي مهنانلا ال داع اهل غاسهر دهالرف

 قوالب دوولاةظكزدعهو لاوتليؤكيأيذانسد وه هركرباونعذكا
 لاؤانر تفتتاينال تاور وما وليك اكدد ارامل اؤاذو باس

 الاى حو أى تروناكو لاكي هلامو “سلا واخ انما راضرتو ارم

 قازتكيالادو عافتناو كال ارغتشيال لانا يزل افي
 سيك زابون مزل نابزنو مامهع/ لا اذائ اى: ةتاليع

 الرع[ رال بايت[: بانا” ظنوتلاهيلع لاق اذائيستلقم كاما
 نانا هيام اذ نا هقعاو فو مزعا يم 0
 رتقاأك ارنا /(ننؤزم لضاكب اش الا لأ كيئالطمتقاإ ا تحاقلا ٠



 يح 1 دحاو درعكم امص خل دلاب

 قفو رك مالفلا /انولكمصن ةيرا نيبو ر رول انه صدد
 دهف ضرع زازا فاطسنل عنب داورغباغ

0 0 

 ”4ذو صو طامي تضع )وتدور ل ورص هدوم وا
 هدب: :ةبالطووتطوهو دون اشو ب ضو ءاعو ةرصوقلا |
 افالون زملاو ءال الو امزايف فزع

 ىاناير عورنمل كامعبارارقز وكيت عايتنرد زم ال ةرصون خيم علان ْ
 ضال وتنميغمابالو سا زبى لقطق الار دمرت بطصأو تاير فا |

 ال ماعطلا زل خس تدلا 26 (ىطلا رك حا واح + هكمكلاب

 تورك 6 اءاضرفلا نارا نزح افا ظ
 ”ةتكردعلا ما |غرنع طف ىو امزل لاو ءامزلر جن ومما ءافظ ١
 اصمنيف م اقمي تنال [ىداولو لقسم اخذو محب الن ارطنا

 ريصتموفنل وعل ويك امرلرجيرتسد ل اكل زر صف ن طم »ال |
 "قبه وهجر د ةيهر د كذكل واكل ارمزلب مرتي تح از ظلعجركي اذ ْ

 |ملمغيومالاماليصتو تلح ]نارتو داير ولي داهصي لذا
 لصنل|يئالع ولج نببكس غال:يا22 مفحو رض انيس ف 9
 0 ذأ دلو الحوفو ءاذطل كتل ارم وجر خلو روني ىهبملو ةيدح

 ايلا زب تيار ل ازعاج سال ةالطان أم او از ريع

 : ا لهامزإ ]بر نمؤوابرتذ توسرفأو تمل اهقريولار
 وا درزع بوث لبشار ردو زمام فن ماو قيفح

 لماذ ةوننع نلت يشل ضنا ال ايرث رست جارسر حاد

 النعل( الواجد !لوتريو طمصدالو نلاوطل  :طزح ين كافرط ٍ

 .2 نو: ةيقسو نما ءاعوشماو ندع حارا ٍْ

 ةيحاو ءاريفلتذالد اجا اكو بطلان امال تولا جت |

54 1 
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 ب بو يريم سمج يمي أ م جس ل رس ل سمج عم

 ا ةة1ةثتكتللا 020 تت ائنا 09131313 ا لاا

 وع هج



 سانام بنت درالاقوو قولا

 ص دف مح ع ا ا يلخ

 -خزابأيو ا, تي اعاد تو ةرعضصومذ عا فاعربر ذو ناك
 اعزب ْؤر لاقو هني لالا ق ثب جلا رلع وت تقلا
 دهرا لخيالا هلو اجلا والرمل لج اكيتلوغق
 اديك ءانوكيلةىر علا اذا ةدوجوصز وكي نان ازاىفو |
 كال أيادي الذ ًافلاداهلو كاتيأتلالْكف ردوجول ةوحتل

 اناوررلا الهو /ةيأدلا لاخر ابان ايهيئكر ورجل اننرفل
 2ةلضابو ةيدرغط والا ةبافكات لوف لو ةالا درب رتب لنك شاع

 كارلا امرين د 5 باشاك ١

 ناقد ةحا ةاشاجا دي الجر [2172يهعا ةيضتالتأهلا ْ
 ل رطل و ل وده اورام د لإ هل
 امل ةنلمدايص| خلفا ادلوالو |احاصاببمكرت أ ءاورواقلطم ارضا

 كت وذ مودا تام لاق أن تصقو ترد

 انككبا: وحدا نبعول ابسمكانالا ءراتالم نالف ل رصداا
 الا نعلم ارجو كرالذ [ضلارإرببو اذا هراقأب تْمئاذا :

 يات روملاتامزموررذم ارتست ذال حضن ةابزكةوإل شف ادا ١

 ,تناماذافاؤلا قوز مربتتس رم قاواعورمتاذ تسائاذارصوملا |
 يتم ولاة ا قرعش انجل ئال احتراق

 كتوم اوا يوما تام يح ثلطبلاذ هدوجولْشأ'سافمبأئلاريضلا ٠
 ولام وملا لاما درب اشف وملاو ٌمجْراذ أتم هثرلو ناىاأتصوا

 «دةطرج زول ب ناد ايلي ةرتشلاةراقالا انه ال ولاد
 10 فضير او ارق نيبحتكدلق وا اهتنرونر وج يشني او
 2ك وكركم صوم ا فج خا اال اركذ احا ناكاناو بشن اوا هلركا
 2 زي ما رحم

 .و الامأو | بجوواز صارخا امم عأ اج : مهو ْ

 1 دا كوالامألذل اندلع ةءاءاسسموببب ْ



 ملعإ ال بال الحال دره |طظومبو قيتحالو وينج مار وضد لعل
 لبو ةراحخل ام رار الامال عننر اال ندطمزااف'اثلااتاذ
 اج ربت و جر داذااوييصيشلع قيضو انتعارحاو ودام اداو
 رين افلاهرل يتلا م]> اج رن دج ولاا يديرها 0

 كانك رلذ ديول انرنكاو يبرم هجرنع و اد دوب زكا لعاعصدأ اول لمت
 تافلال م اباف وريم وكل والوه ياذا مال قات الحاد فلا
 ةردج الجز م دلا رهاش ةردحإ المكس اب سفن :اذ
 كيا ةرئانم طين ذل عزل مروج دا دنت نيبال لاب ةيرهاش

 مب الهو كح اذارب [هنرياشم مرع طيتضو ةناورؤ يزول كر
 د برهاشوم ئطرشواعمزل ف زكاذ اوال رع اذلا ]ع
 دارا نط رككتل طال اراركتلع يمل ادلالرل دحاو فلان مهنا
 اهل" قرأ راينا دتادحاو غلا مزاللات زمر سازاوؤيزلا ل ٠
 4 !انطنمال ادحاو مالكم سب اردجو تان يك عريجا شأن
 دكارزف اكو عتلاب ىزارت اطحمالنب اكسل لاول مسار

 هاذا نيرارلا ةهووس نك لاوتول ازكو ميلع) احاب دش لا لائيرصدل
 (ةائكولط نوزع نال نكون اذ لد بكي دابنكوببلا
 ا ليالفر امضاازذالاو (عضامالا م يعي ةأماو نم امل ف اذك تكي
 داتا[ صحر صحا ذار زالاتب نكرم الا مة إل يتح يرحم
 انما طروم اذار صحت 1سهرليزن ىلإ[ ذا رول ارح
 الوسوم محمر باعت وقوف رول عوير فأو تيمرع
 مصخيلب مرخاي ا كرزع تح كو ليتل ادم هذيلا إينفلا لاذ

 مرو ىرونلأ فص ادا ةيزمبلاز داو ومو يدلا»
 انجن: (نراز وولف نال شلك رر شل ثوب لوقلا نمور
 درج دارا مر ارضي اون هكا طرت الئئشم ةدايز انه
 زل اق لن بوكو رزغمو كن ادفتب للي 9 را ]حيال ر ارا
 ربي افي اع اكوربرلا# لعن دوه ريش يل اسروااذا ةنرولاماهد
 لبتتالرلةرارقا ريم ةزج رلا يول وما ازه هدا نيد
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 0 ديو جراف عملا رب ام ذد ارش

0000 
 0 هدصربرذ | اموجعل

 تا انك زالوصالا هر ران ّمضمز ل ادحافالا

 تورم نركأرلدلا ارامل ّماهرنع لاصتالا طقو مؤ لما

 0 1 127 لوؤنتلول وجور زلط ازاوج ينبع
 دايشلرس باير ناتو دال الغسل اكو الفرخ طل
 2و اجي صنم ]طاب اذ الرد عيرجلا و اعمر نوثكبخ اروح قبال
 اهلاوي نحيل + ا دا مزوواصانش ضيا وطمو أيا مزل ]انتم عاد
 رمل قالا ظفلإ ارغب هاذا اف هيغل مالغ وانام راو اذ الغر
 هارس رف لكم مدع ةرورضالىر صاغ مال ٍذلارعن قايل ب اى لمع

 راهن نانا وجمالا

 لو ىوب ن اماذااملخي جراخنمعانتالوررسلا لو انام
 الوم ال الغ لاق اذ اازك ايفل روب ايلاب ارد ]مج كمال
 نفع مار دل مابكو اير وت رهاب اهنلادوجل طيارومب نال
 سداورعو راع يصطحب و قو! ار انيدالا هدد 'كامولع) ل اةولؤعل

 ءانتديلارهرصيالداوليتل اور ؤشلا وار اتبرل ا: الارهر ةمأم سزلر

 لعةا#رصءلو ا شيامرود جارخا هانت ن الرف ذو رمل توهم
 'قاخؤ دوصتي الازه:ررصل الخلد اه انفتداوو أ نارؤم
 "دل تناكيداو هعسدجي لح اررتملا ناب ان خا سيم اروركلر دل
 فلكل ا ورذانكعرهاظخر انرل امام مزلا يشن منال

1 
 فريش وو تمار وريرانرلا .راصأ سيو [كصووأ 3

 لفءاشتإلو رومرصاع ن ةيرمزلا ةيتجنلا محبو تاكو أممؤكدرلا
 نرلازئ اتم وديكو فن درع ا ريجوتتنول د صال سؤالا

 انو يل اما نحبهعس جارت امنا لود ال اذاخأ: نكمجالع أ
 تن اجي مولوز :ااضصو نيبال زها دال ارش ال, شل اككذا
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 للبر اذ نان ءانسل اءزاو كالا داو حل اذ اكلذل ءانملا و نتمالا
 بع مس يا ٠ كَ ٍ

 مقبل رن ئبلعتو رمل هداقعلا ل ضل طحين غبإاطصدا فتم ةيشم
 . |الفل لاقؤ ار أيل تسرك !لصال اذا ضارعا جاو فرعون دس ةيلع
 دما دال ةيصل امال هزل هاب .شلتر اينحلاب الع مرد دلوع
 انا ةرابيل ل ةيالو د اخ ار اتالم ل شنو زمرلح ا مبسم
 0 اكداؤر خيم داو ملاح او ولو اةرصن اكن اذنال

 كراذطل طارتشإر ين اكان او ىءاحا هدو عاش ايريغتي الك درلا

 . يتابع اأ داون بوابل روع
 واتا دلو لرقم: اني او يرالو اناا« اناا نالفلر رك ةزغ
 طاغإ ريد |امسارارلاذ اادوصتم أنبل لو انتي ارلا مسا دال
 سلام ءاساتلولازلو لنناال اعلي انبلاو مقبلا“
 .وانتباعنوكباناءانعالو فري نقي را نيرلا اع
 : "لج ءأاذيل كوك اوهاظإع درب لؤهارزؤفل مهد مال اضد الكل

 اقوقفعلاهحاوككيوكيف مالتاي مضي از هو دحا اعزخبلامدابلا
 ةيروت مروماعي فوه ومر جو فم سورْوَحو مشتل ص مرعدد
 ظدئرلاوهورلصااهتدحا است زكرلا او ؤلصالاو مالجم راع
 ا يشعل :ةحاوك ايلا ع عمم وتس اذ انكم ولد
 الطاسننالؤتن ااذا لكمس/اولزم خر ىزلا وهو سر يرش أنو
 ءلحواةيال يزل دسلا انهلاقاذ ازحجرو دي .رركى ايلا زعممالا

 نامالا طاق /ميلوقهالنطعدرب مهدد وطن تخل اذه ير
 ”ةعيدد عوزلتمقب ةدابرلاو لولا سوي كول مفر اذ نام
 دا اي جوزفلو احا ظاخفللا ل واني ب ارونلاب هلخرل اما خشدل احق
 ةطساجلل قولمو البلاك حاطب وضو ةاذ انمالف ةقيقخي وشل لا
 مج خا لمول ل عت اضضللا لو أنتم اربوكؤ رارملا دانس أم نبك

 ظفل فاخر ذالاينمأش يبو (يزلثال اىلاقاذا امال اهيا هوان ختم
 ركل افاذارزعب ةلفل مداه طاهوأنب لاقا دارت ءاننسيا صمت

 قيلَمسلاءالد ازد ال صو لطباعا لطب املا ءأش نا هر ارقأب -

 لولد



 كالاقاق ماها مذ انب لاقداس الق ارت لاقوت
 تاني اق داكف يشلاودانبلا عبس التعقل زعّةرأبعتصعلا

 رن فيم هئلابداقالكا خذ والدلال كو درإرلا نه
 ١ رح فلاش تش بناقل لق ديمي انقركك كاضبفا مو نم
 واع نلمسل نعدافالك لالا هزل لو هريتالفالو فلإلا
 امال انركد ام باح َنفلاآبو ٌةرضن كاوهو نهاقرخا

 كنكرقلا لم اكتيدإ نافل و انايع تب انل كة داصعتست |
 0 تحولا: ساطع هال لاا رهو ورعانق كنس اناو أم
 لانا يزاش رك دان ربلاونرذانيحبلسرف و )نقلا واس دنت
 نافت دعي بد اهل, الذ أبن يالا ارم اسال ب ولطمدأيديلاو
 كدبالز اكو تدان رقلا]وقيءاذلاثلاو لادا لصالا بجو اع |

 اوهيواجدارلاو لما مورقلا السا دا لاملاب رق ا املنال عئثيؤملا
 لو عمازمال ال ناخب اعدام اناو نب اهتز
 دور طعس مالي وعيب ةحاور كيبل ةيع يشمل ا
 د نيني ساس عا يوكو وم ؤنشنالأحا اوكب
 انتو ىلالاىأم هزل ع أو لا هربعا م !.زهخ ةريو مل مايرملا
 انجرح ستور جوانا هز ذمار ن2
 يبغا رز يسالاجاوا اذالا رتل اوما
 ريو اهوجر ئكل صموالصر فلالارمزل رزنخ واخ زم رو

 ةلوصوم وضيف نيبال ا قرصي ماصنْاو ثرصزصو [االاقد
 واق وينه نمرترا عاتم 770 ضلاو اهتمي ولمفم ال
 ْمث/ ردا لع ل لاثول هع رطط مرا صاصر وا فوق ا رتل
 دالوتسما :حرطبو نوير لاق م تدد ل |ئخضرق !لاقوا أم
 نم افويرهردؤلا لع ءالفل لاك هافوبز اينا ول !ل اقوا صاصر
 ف رازسووازصو رسدرجوارذعازلل مرل دابج وقم ل اقد عام
 0 لس يو هس 6
 تمار ويربأ نع لمع رم ءو عذب ولعت اأ مشل دفا



 م. اروبا

 نو ا فريد( الا ةعبد طعمه ر ةفلا لسا لاقا ذاع
 ءايتجلاب يد كل! ولإوص اصتخا ال لصق والصو ىددإ ا ثرص

 مي دعونا انوه الك ليرلإبت وردد وقرئ ظنح

 ”ةفوا دعم غر ول عال اقاذا نمي حزنا اونا معمل ا
 عا االاضثاو رصاص افوعاصر وا”و ويسب الا

 داما: نادزل نرفلاؤهيل انوا
 : 8 يصار ولمزملؤوضوم وهز نك اسنان ر
 هفزاك علا اضنقي ال ئلاءال هضم حش انيس قرص

 الاصنيم «انننميلا ا تفرعارداصتمازمفني اللا
 00 وانام نينو

 كام داءرئلا ل امذحا بو عاملا ذ القمار ارهضأب

 لا نسير اون ازاهفيركييزحالاو زخالاب مدالوب سد لملا

 لق تطعا وعد ؤ مع رو لكر املامزم ل نادل
 يم كافور دجدو مدد زي ونيلع ونا لاقراد 1

 ولايك وهو اهلا عرب لعل او اضلار روماررصب اليم ١

 0 يم يسع ا

 لاقت,ةزخأو ارئجإ وي دواره ماك د خالال اقف انيس حر صاج

 نحال اليل امرَو ادحالاع ال نم دوحأ لا هنخاذ يره ثم ذوحألا

 ,نيعدر كلر شب افرع زا: تلو داو نبرإك  اضيلسويرو
 دا الفوق رتو احرك حلاق قرص اهئاهزيتوانات
 انالظيم اةرخارق ىف :وئلاورسؤلالب تزل الث لاقوة

 | طاخل انوار سبتق ارهاق و رئطاعوأةريبإزخالوؤما لقلا
 وتلا فوؤ اب بل (مالنل ل ار تض مرمر وسن ازهوث هال

 مهم لعو مل لاقركمأ ل ارمرل وبر و ىدالأ انه اثرمدازما

 لاك رع ةفوااجطمراصو !هدافا ميله ان !
 تشن راركمل الم ابو قح!وئريفي الد سعوجر



 لوا ,زكرعتع] ةكارنخور ازذ اذا ماب داك تكل اق ْم[نالا
 انك رب دانيل ايفالعسم سل بوكر ااهزاباك اماما
 ةداعلاز 17 زئازدحير العووتشاو لمادا زم امري
 ذا ازال مو زخإي نر رف لالس زون هنن انلا
 ميلك اوس اقلط ىبد تود ازعمؤعب زم ادا ا
 ياكم لرب دوس 7 نات ومو سدو ابيل هرارثأب

 دلو ضو م 7” امم دزفام لعام ا

 لوكيعر اما انلورزذالا تشل اءاوتس لب الطو اب ازهوف اغلا
 7 فاي تباخل اعلاف وصلا نيد عويد لام ئدلادإ 0

 ل ياا
 ايك بسن ويا نبدو معلا سدوأ 315 لوال جازي ال' اطل دوه
 "انقل ذ ترالالع مزون سر افاد ا در لعزل صير ا نير و ئؤرم

 فعول ليث ”اريل ام نلقي رول انو تلصال اييارفلا/عيملا |
 رانا د المر قو محيِإَو ىركتلا ةبتلح ملاثبا ٠
 تك طولعا ترا ما ةيلؤقل ينو يد زاداوس م راول دل
 .ردل نينو ايدل نيفيرأ يبل |جرستنلا ةراول تسد الاتح

 اكوام از هوقرصاذ اذ ”شلابهذحولجتم مدكللا /قناملا 1
 اماونام اان ناويضننادوجول ثراول يخلو ايف يما اراك

 ناز القئ ال امآو اول طةندويو ) اهرصا اة .يعَس ملف كوالا

 دراما راع نوصل ارذد كدا اك طفلا

 هزئاج اباه ثراور يمول بدم مم ةلعرل ارق اذ اى اف نطور نا

 خا ةلطرخا اذ داق ينال اايقالر الا

 انهن ا امويبججعربنول ادد رولا قتيريثلشلاب ىلش د كلذلا لع

0 
 هرم طلب تن ةونسب رك م ف اييرجالو ا ةرذايصو ركب ازور ال
 صئارارو الا اره طبر شر رعو اه ,راذا حار دينا

 كالي روب ثيح ب اطببالف نمتتس وذ نانو زل



 لا ءوظيف قولملا كايدو تسجل وعد تالفوالاةلئسلا
 عوزتلادانموورعنقنف :يدزلا اما يصيال داق ل دانت
 كول مالو صولا دبا لك حور, ههزق ا نزويظيالف
 لاه اتافتا نالصن امزاف احزن ف كونس امل صو او ائبشاعا
 أ ا حاشراورهو توما ملم تيصولا
 لاك ت 'صخ يصل همايكؤز يب نايس اكذلذلا مالا ز نبال ح
 متم ايثاريمى اترالا لحال املُو ”ومزع ماض رد رطل ىرب واول

 عهيدرلا: اهبل اهني اهي رولا“ اءوةرملا ؛أقسب نما مال لأ

 قالو ا'ذالع ديال هال ععبل نانا ا

 فد اللورد ةهيجبا ازه لامن ثيحمالغ ةوبسس لجرق [نركين
 وتد ماكد هللا اٌةرصو لت لثم لولو ررتل اره ةلب اذ نايب
 "راسو ماوأ تم هلق حتت نيرسنل هاوار

 ادارات صل لادا عش شالا
 /”(داغ يخل نال ملنما ةرصن خاواره اظأب 0 مروكيالثل لشهب

 دمر ودمر وي الار وص اكاذ محرري مر قيرمد :مالطضنبع
 ويك دعب تبث ان هالرولا كراش و لهاا وفد لاقازلد

 رب ٠ تست كر نال رلاولاورلول نزعل اواقن5 يصد ورعا

 /داصتب اليبتبخي هراضارجوم مايد لاو ”جوزلا رمل هعنلا روح

 لاو 772وعرازاوض فن دسار
 كلرلبال الويب دارو انا دازق الاب ئيغلعالذن عج شن الار ارثا نا

 زل المرمر ديال ثري رارا مترشح متيرض اوس و ]ضي زفإعارازا

 ابين هوبا وه عزاب ةرو فسروا اكذب هوم
 ةرماقئر د اوزشي عرذل اربع نول هسا الاس نْرِف
 لئاقق لما ةد !بايل اولا ةلراكوعدو عقر قلص ماك

 كساره دولاب جر تان َّذاهرغدا تاك
 يد لما نكي ذإذيل عزل تاذريغ زرار يو أهربع

 د نود فن عامازلا مدالرلول انه رذا ص ةرذممالو جول |



 نيرا ةومرمل و رلا ااوملا توصرعلا تنصل جو اييلطز رسب 3

 وز |قحالاطب اهصرامذ يصي ال اهرارئاو اين اييشس حي ذلا 0

 "ال /عازلو تي ضل اطل و ولل ثرال اذ هلاحو ازغلو غابرفا '

 ل فيتم استالب كيرا 2 وما جاب قاد[ اع ورم 1

 يزل ةمخرو دلاداو د ؤمي ثرالااطع مرقم يدلاو يلا اع

 نواحي هاو توما هلا عشب زر ,اويل زم تومي "ابننا انونزتتلا يم
 ةرعلازسو جاكت الحد اقع ثر الار اعل موك حويصم ٌءوضرعل ع

 مروح ارذع يررقن هدم جوز أايقرضو نش اموحر ء اكس د تو م
 ارمي راوانخا عرقي زوجتة حيال جانا اذ داما مل
 ملت ارا ل“ الطيرجل قل تمل اريد القاهر ارف (وطس لسنا لحب ا
 ظالم التحامراز ال ضلشنلاوتشبإ و6222

 زي ةجتجاو ثراوهمالا ترسو رح ريد ناضحو احزن عرااذاورعلا
 ول ضِوَؤل م ترالار ئحأ رثرسبد ١ بيرق طوومث راوزتفلا كا ادا

 "اذا يلو او ثرااف ترش يع يا المر لظازح الس

 لضرب وان قلدتمتبقي ىلع لع تبم الوسيم عارحازلا ليم هبارخارلا
 00 لرشو تام ممل ودخل و صنلا و ]ةئشال
 "لوول ئشالفزحهسزكو زضنمزتبت ه ياما شال حارف اذ
 طيرسرل اضيق مال تيم الع يسار ارثاىزلا» افتسكير | ارقالازالزص

 أنني صيوتحلراعمبع بز وك يدل زق ال تيم
 ايدل عيجطشسم الريع بولا نتاع ءزكأف كاص
 أت راشن وفبقام وصيت جايز ييرالو كتل اا
 جيل هرخاوتلجازعوجرول ناهز رقما لن
 (نسر وابو رتل كلذ ةبتص اقم اضم افشمال كك رتبت ع ميلا

 و اردعا رو ز نحوأ محو اهرارد اا مت اجور ايزل ند رب
 زينا هادا كءاهتسالا نياملاب ثا يدل اك هبل
 عنج حال مزال الدجال حالف مدرلا قح رعد الراجع

 -دالكأو ججراشت مورا لرامز اايزرصو كحال رت اتينا



 )|  قلغاز انتحل تجو ارتحت كت عوزلاو ابنك جورلا# ا
 الع عمن دالوالا نحبو ةحؤل اقرق وكيل ور اراك
 هالواو قبدالو لا نحو /وترلع عردر حاوتلالضبت الح اوغب

 طم دال ند ونعود داز لن تلمح
 ايثدزوكب ناكر ارذال ربل نلعرلو اما قرلا«اهر ارت الش
 در: اركرنعاجو قير تيتيشرلا رلونوا فر اررككذا لوا

 لالوركتو ملا ره ل اطد ارلع كرمت الذ ارزم هدالو الا دير طش
 ادد !اقِقرر اص ججزح يضر قررصو 63 ابرق أم هرزع

 ١ لال طؤت عاوز لاو اق تملا ت امد افاعي قتدم حت "ل1 لاط

 ةربو ارا ثراوب : سا ادواآلاو ثزاوالىا 2
 ةصعل باكل تامج او لزيز دارق وملاك هال عملا
 . يحال اهتمي هول قتلا - تامامل الر

 نو قدواااةرصو ًانح اقر انوار رو | ةئاقبل يملا ش

 ا ْ قامو اح اتحو بذيل »يذيلاو قمل ةملاوا نخل نيل القنا

 الرقاة يرلا نطو نطلربل لاق ارز ابرق اسطر انسب
 لاذ اعمار نير باول طال نسا

 2 *نيفبلاداقرص ثمل اوا نحلل و كنان عدا

 ب تمال لأخ هاد الب لم ال ال مرت اتالم مانالك هال راق

 تاتا نام لاقو للا 2
 انوا ةثوسل] ول ةمالإى اما ' -ويملا هزهزجر ا سرحأو راهب ب

 دحأو ىرانملا«الع ار نم ارصتو ءابزرحال ارعانال تاداسلا ره

 اوبال ةرداكام تاوالل اول ارفخو ,هادان ىزلا صولا قيتحت ال
 د. انغوا نإ نهوا دنا نهرا دقراس ملكت ترخالاو
 ةةفيمرل|ةبَتُحِلهَور ايخاا نال تاو أد ابنغلا مزه كرحارب درت مح

 ير كا قوما لت ثأر رعنةلطس نعد
 مد بت اذ اغد اص لوكيل اداجج لي دحين اهرشاطسول اذه
 نادت 5" ا 7

 يما



 | ةجايل ماكر اال باتو ع د دقات ادايشلاراك هَ
 :افدارشماءا كبر تعول نهرخانسنوكيىاقالا عب دارا

 زعايش|انءاناقت ضخ حو اا هماوح د اكداوس ل عرعلَوَح
 ناالشمتسار اذ هيغل رقد ةراشال ميلاد عيختد اع حرعال نيني
 ةنامماوععولا ةرهاشم ا زمرقتسملول اى انملو عراالاهرهشأت
 هوزجيل د ارش ضتالفاغل ابالق أحازنوكي هانز ماك قعلا زو

 دوا انالتق دا ظنشلو مزلاو عاملا ىضهو طبضلاعوصلاو
 . | مل رهقح ةرخارل ًاعسآرو ىلا ةد رشي قيالف لح نوكب داب تيا
 اهلكو ةدابتك بقي ل كك 0 هودرط ومر مشا

 امام جالوت ابوس ايزكاو مرت

 ةارشلا كلو عاجالو قمل ابكر نكو بزك نكس و ْ

 كبف دقحأرلا نلطربتع ناو دبلة خف كالو صلب
 "ديم الوات وخل رز انكر وجيالورب جوت 251 كفو إ ٠ك
 عنو ,داي شل ني رض اقلا كاملعا نام ايا ما اوعرامادا

 طه مر داذ ةعاحا اكو | ند ارا زيالضاقلا؛ العمار ءارالا
 زأذ ات تاو داود نيل عييصنولا ىدؤيمعأشتم اال مد اريزمتت

 ةدابلا كد كزلا ضار زا زا روت داتا
 وقل موا :ورفل أوريو قس ءاصرلاد وسل أبءامضم مرش
 1 .للمل كدب عراررب نيدو لارج: اكل كدونب ةرتسول نيطرغن كرا
 0 لزحا ثلا 2لوفيد دكسلا كاعجر لعمر أظّبا اهبل شوا أهنسم
 لير يلا اض درت اه رو مق دوس قس ايحا
 الجر ولاو دور مل نقبل انا بصمو ءادهش ىدر ايون ام لم اقن اول
 لل ذد اهليزد|بةتالو مككاحر 0يويبش اوريو اش اون
 5 هلل يمل أل التسب ةد الوم أي انو ”بلررل ا يربسل ل (يوامل
 مقاوقل ةدحاو ةدحإو ما لاحبللعولطد الو صوم ةأشنا و بعو نمأكبلا
 درمالل اير غور لجيل عيسي ل ةزئاائسا دام
 . ميل والاب دف امطت هائل فاذا دوور نك اانا



 ماكتلا ل اجلإوم تما هد ايلا
 وكم اوبر الاوت بزآ2 مز ايعسدتد لارسال اك ةزلاو
 ًالزد ارسنال نفي وا لعارهاشم الاقرل قعر وتلا ربشتقمل

 يتلا فدلخعةد اردد ا ارجو ننزل هني تدرو كعنلا

 لمتل اح كولوهو دل ارعلا طب | مزل تنل روم اجوعنفيت
 لعد اال كرد رداحكناذمج ادتجالال و أنقيبازهو انيس زمزلا
 ىلا دموع ساما: ريكو كت فصلا نايا ذسلا

 ادن رافق ريو ها مالو م نفصالل ا ناو

 ا الو مكتمل رغيفا وز اوريط وان هوم ولتلا جاما

 0 هجكشي لارا ارم !رفظرهو جلو نزوكأورثملا
 كاك اًسانو نعي زكا ري ت لييضمح ارب زكا عمك | خذا

 ف1 دارشلا اص اطشال ةدايشلاب علا توجو طش :لارعلا ا
 كف لشوأن لع د ارشلاو دم امالاو ”رطنسلاو ءافقلاو رلولا لها

 ءاومالوتدار طلقت : ةدرما ةرسانل اة ارجو خاكاذا قسافلاا

 امنا ذالك ذع يعي ذد ايش طول هياقلا كالا شتالمتد ابن
 ًانباؤانإب أيا ةراس اكرم مقعد اه ةداينل اءاجصو

 لكل ةوبسلو رات لاويقرخ ا ةريعم وع هريعمك و عا عضوم للا

 شو ومص سوات اها ع ناو هديدلاوعامحا اتبع

 دلو حلاو وب_درزح ]مهيأ نالف الفاو لاق جاب طقم سلا

 ا وكل ةعادصإعو مياساورسااورك1 واح
 فيباهلكىساركد لاو ”عانملا اوكتح )يش هررب 2و ا

 سب مقرفل ةزهو مسالا ل اني الجم كح ليلو ةفرو تلت

 ماطريساركلول زينا ررفيزل ايشركزب حولكم الزخم : اكياد
 مثلت . .معتلا اون لفن فلكي مو نعانصو هنو با

 حبعتملاو يؤكل يبامساور ساو مق مقلركد ول لركدرل نهرين ءايسا



 ظ نازك برقر داليو صو ول و فالنخارلركذ طارتشا 2و ولالا
 ا كين مطازل ناجم ص عطل رهات تل نس ان مباول
 ْ اذاالو ا لرعرهاشلا ناري وتلا لو لاك الو ممل او نلارهل هاظ

 ا انامل آت زرس نعرض فيا لاب وعط اذاو ممنلل ول
 ْ . يحط ءاعإلم اريج العلا فكر فدان لك زان زف ودحأ
 ظ 00 . | اةعقايمداضفتديا رشف ام طاقم ات نال الوا مصخمل
 ا عءاطولاءانن : المفف إل ر مطب غار نراعو رس ]كا ةلاتست

 عبد لاذ يكرتل مودم هل اعلا زعنوعتيف لرعلإ م ةداهنال
 بيق كولا كليو مليح دوبذلا»أسإذي تككو اطت ّىطن
 دم وبغلاو فيم ارضأقل رج دج نالولا كرا د اح
 ه لورع هالؤشاورشلا ةرضحص وهدد ايعفزما] سن رطأقلا
 الانناسز لمكتب ءافتكال اعف وو صرجرجصو امرك ةدايفماو
 . | كدالان جر احلا كولب افيرعر م اووثرشلا وأ :نشفوهالب ةنالعلا لزت
 تجر الرول اوكذ تكي ا كرما لوني :ا كتل وك مر ارنعالاد
 ١ ضشيواوكملازنارتحا انيتعيتكي الن سفلااب فعن لرع وما
 كلل قي نري ال لرقم ا3بل اق ةد ارش زث اهني مهن اورلعإرا
 سسيؤز باتاذ اف رقلا لد هرم او رردل اذا ةد اهشارئاج لرعوه
 رح ال عنف لوقا ب ةيرلل تفل | لردوه تب وتكيالا مصالاد
 وب ةدارشل ازئاج لوف ةر الغ هركا جال ر همز كبرت شتا فزقلاغ
 قوما دعو ولذب ءادتكاللازركياي ل جزل لا نهد ابتعا مذيب ظ تاللكفزتل و ددرحلا رثركدي منا ةيارهلا ةدابيل دريال انهو
 ْ حالو لاي ع كرم ابرق داؤب عوبا لاق ازاه معرس جت
 ْ كرب اهئالاو ىذ امملاظ دما نا هدوم قوعرل امض عزا
 ْ :ةناىداومي اهنزعو يعيال قنليذلا ب أهلا يكد راختالاذ بناها

 ظ
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 كلل رقتاوج موعل .بازخأ ضرب الرش ككادع كلاب | ها
 . د بودل ل ورعيه ومب بكرت ليدعتد هلم او قابس اي وك كرب او
 ردع ء.(اوقرص] اكول ماو انهم رع دري مو درعخ مو اأو سو
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 00 هو : رق ترب تر از هي

 اهني :رركالدرعم وكنز الك يمزلي ل ثيجيلس درب لو
 "لارحاهريكاناوص مالك وكي ناار يب وك مم زليالذ ءاطخمد

 8 هن وبقميتنرمخ+ال باتل ائزتلا دورخلورعالا

 براميل ميكرت ةيكازه بن اطددايزبج خال كاتناطحالا7
 يطوبلاو ةيرفلام دارا طش ايورجارززة ضي ةيالعلا
 صحا ذاوريظا(ِش ةدارنل اندم ارواج الا ةد [رد امل لوس

 6 انويبل اك ارتالابتاعتيام عماد جب باس ايلا
 رعي الفل لال وفر يس اب رارق اطاو تيرتشم يرش ال ونو تعيوبإ ألا

 دعا ليدل الوفي لح يذبل اووي اسل وق غرم ازوعيارت

 جيلا كاكاذ ا انهذ ني اعاكب ةدايشبإل ببجشل ا نياع نال

 !ذاكدوكيل 3 ريغ لدبتوقلؤؤبفحالباح عال
 تثصخهاذل اهسولو اي مو تعي :ةذايتلاوم

 ةيغالكو ناز تحالر رشم نا دعسيانعج [ كلم رو هلع دم

 9 راورضا ذل بقيال مارا قد عشب كل امل مرسي ع ذا هرداد

 ممم كلاب ةدارغلا ءافرغتل اركي وسلا ةداهشاناوج ةرورص

 قلاش اهي اكشن عوتغاذ ا كث داوفا معن
 ظ لاول ةنراق 010 6بزالف تنب الف همام[ هله ريشي
 نب انالفارن امانا هزي رثينو با لل ارو زم ة سها ترق اذ
 تو طلاع ورا ذاو ل مهيمال»

 | م رلال الا ملاورهتانعوتو وك
 (,ذئْ ار بلا دجال[ يافا

 ٠ سفليتجلا لباس راطان مغ اننا قاهر سنا

 ١ لانة اسؤتل اتورمحم ا انك اعتيلابةلاكتنا وره الق علاب

اني طيب اعماوررشب اليو جو نق ولام
 ا ّْ اعااو زخم 

 1 مقوسم تيبلاذ دونا ئاتلا “يتناول

 5 الان اومضوينركي كراوركدا ع لعرجم ءرك شلل نان ظاشلا



 اصح دور طش اهرارفازعرر شم كانو حتر ؤاام لاحإوب
 ارز غتر حاز |” اذاكسالاركسأ ل اق امهجم ةنرألا
 9, مان رم جدزل رهو دق و هل الو نى د الثت شدي الفاناتل امن
 رار ماله عب كال تزن "م الف ارنا الرع ةدأرملا كوحاتكال
 الرع ةدارنلادوبذلاج اج تام + ذ ريلي تسءارهاشل لعبا
 .دبنإلام ةدابشلالع ند الو اولا طازك ل الخ كب كالذ تس نالفامما

وقرر زنت 2نيالو تاز صالالع فسارع : ا
 .اولا افلون ثمادع 

 قاد رف ار رشسابو نمر غلو دنان الاذب ف لعب ر عت يلا ةاخلا
 دواز مولر ازا انك د اهشاوا اهركري د د اسفر كزلا طخ

 قبح لعيلعيل او ررش دوبش ةدايرنوا حيز حرل جير افا نود
 الركن اذا هي وول ارو ركب نحزن لوم حبال هرب وذ
 2 سالو طل نب اهلل: ل انغيرلع نو لعمال لجل زمالك ةناهارل رمي

 نغلإن اف تقرلآرصاو متانل بالو لوجلاو ماضل ات تامل والا
 دا والورع: اًيزماو ]رو اجر اريحا ذايب هزئاجوم الاب
 وددت يع ااصحالاورماككم لعب الا زوال هذ اررثكا مال وكلما

 | تالطو ا ةراعالووببل اكراصف رجوي لو زاونم ارخلروائايملا
 هل اهيا عزومالا نزح نا اوتيل حو ماكنل اح جهدنا كح
 لضناو ون ًفغقن اجي ماكحا (قاهيوزماذلا طارح مأبس ا
 لكزطعتو جوللاوراهماتل ايةد ابل ذر تي ل ولذراصعالا
 دحالكوببس مالو بال اهوخجو قر احالاو لاو عرب الخ ماكحالا
 رافيشيو اشاوتل ايادلا الصحان عما سنل اب رهشم ةاززجي ماد

 كاكاو ا كالرخانالخر رخل طوتشمو د ننسي ادخار ا 1
 تكفر لماىاو مكلرع وج ئزل اهدا ريس فيزا
 لب رهاش كهك نانلا نال لحاووارحاو راخاب توم
 . | قي م ةلاطنلا نال ةحاووادحاوال بلاغ هرطحياف لاخلا
 ءدالو تاس كالو عسنالو ناز تل وعي اب ةدايرثلاءاداولطي ما
 لاقافادر صاله دايخ بقي ميما تل ابريشا ارطاقل ا ض ةح



1 / 

 ' مانا طرت هويه هتلانازابؤيما كقرالما
 1 مئلالؤمتشتالذ نقار رش لايبزشاماهرمتشيلضكول |
 ١ كتاف ناطر دير عام ةرول خابر ئئبال عادم ايدل ارمي مامانا |

 "| لتنال د ارو كداوركلب لزحككد خو ةربفم ادا بيس الغ
 دركوامرع انخرل اطياز داب ين الون فلي واتو مايل

 يفد غ هاربا (اود مش نامل غيشبال انكر عزق وانما

 ا تارت ازكم:دابشي يلد ايش ذو اولاق ولدان
00 

 هدرالا تسااسمب انك ةامأو لحرل لاغير متو
 مهله لداخيلره (طيالع ومطر ةلنيعأ ار ولات ةسعابمآ | ٠

 ير طزم درك عنإر جزار وللي ل[ رسائل اذ"
 ياعسل اباوع ايوا قال اكن يعمر رنما ذارلاب

 زالب ارب 2 نيعلاوكذ الر مم هنادي ف (ننيعات لير انو صر شما ' ْ كن 1
 ط ءانيذي بويال' ايي ةوكملا نال فينا ١ ناب راسو كلخإدن يف ُ

 ييذو زانت اكم نبوي رمت زف كركليل ذب ايطارات ] دل
 يقيل ادأبتعاطصالام ال ركل ان ةدايشلا جي ريغلاركساالق 7

 0 ا ير .ا معو نهال هدانا اوح
 بدار اذلره تاير ظل ادرس اهوار اب رف

 دولط(| ااكدزطن ةيخال اًروسلا زي الكوأ لوالاؤشلا ْ ا '

 تسكر ذاركركا العرعر ة دارثس وكلش ةرصر ف اهلاذطا '
 ةرانكلا 2ازكرب املا :هكوفارابخإل ينس ملأ و اهازهزعوارك
 غ وكاتب وماشلابزداانا يوهان اخف قولا

 , سول دخبامو عمو ادبز نقدر وجو ازررش :اريش د اريش هاريس يداولا ظ

 هاب اييعاانميالد ديال فريال ل تيفال ١

 ' | ةديخرلرتح هود الاد ةراجالاو عيبل اكتاضواعم اولا 0
 ظ فيما عددا ]واراد بوو ظ ” ا
 ْ | ماالمازرش ةيلطوغا اب دراما ة التت طقم ظ

3 2 



 كرا َسلارها مالطا شككاو نادم ا عداوهال لها جاع 0

 ضئاورلاو نقلا ةزرفلعو رت اه ارقشم غدت ز م "
 ناساف اصف : .ةيزشمجئذ عدمت ةهشلاو -زطعملاو مشو
 اكلة اوف شل اذالخ مينو اثبات نر زعو رفرف كاعبسم

 منهو احر | ةداهش لج نورقتعن ضفامرلاة والعمل | ٠
 ا حس ندع < '

 نلت: رعاة مادا عة نشا ظ
 ازا لي ادي ظ

 اثم اب]نتيالو لابن ]قر ازملو اير ا دزه ازم وك ثءالاح
 ”لاخركرعتبالو ونشتل ال العزم جلا ةداش فيا |

 | لهاذأو اك ءاواهرا ورك لمع فات إو أ نع ةدار شلل سند ظ
 كلن[ عطتنتهنيب مذ ةيالولا الرش كرالاو مورن اكعيداد | :

 لابو رعب ضر الشتد اهريب ثداوتلا ىرجإا از و نينعنملا |
 طل ةدارعل اخت لاوس ذيد ةوقطكلزن :ينبرلا ةواملاماف ْ

 +26 7ريبال شلع كسلا سم رعايا ارككرازرف مزح ازا ْ
 ةلاعل نصور اكل دتحا 2 (ريعداصا البو يفصيمصم ٠
 كاتحلاب ريِيتالرضمصنلا اطال تلق رع طب ([بنت وما |
 اذاو كله فرخوإرك#ةرزعل كون اذاا زعل ارهلابزخجال الذ ٠

 كر جون ارقي والدع كيال هانز متت مل نرل ابو (.فقسا
 ابي وت الربو أة اد عاجباالو مالو ب (تكي دري لذ م اتقد

 ال لينضم ا ونسيب كييف كوخأت لا ةمرقد كأول
 زلورر فل بمو كمال هل حج كاملا ةرسدو ةءالد ةعماسلا ظ

 جروب تجرال كيودالا "ءاذجؤ ممل ايطق اف الو رعازن اك انانؤلوا ٠

 دؤلل داو ابنرلو يؤ لع قدام لارفلا | ٠ ١
 ري سونا اتاافالس نب + مم نيس ريد ة داش | 3

 رملي وزتدئاويتلأاواطابتحا ةد لا زحؤأ ةامالسحما
 ىيؤبنح داكوحو ةداهخ] شف عين سماق نا تيشف »ا



 ظ لمتد وأ امراغ لذا مج اشرس الن انناجتؤىرل امانأ قاع ميج اذلا نال ارو ناكازهاول قيلت لع وناماذالا|
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 مشو بثننو إما ماك ره اصمو اعاني مرح: ليو خضم دال

 | . رجم كرياللادةزيمتعزيب لالمالأ غال ثياو هبة عاقل شب

 تلت ارسل جيرلز نقب الف زطملل ال ام اريرغمبل ”سبالد
 درت فرعا عرد دفا شيور خالل ناحفزلاىا ةد ايتو انااا

 هاك دج اهربعيعزذ اهلا ة دايز زمن لك مرت اراك لجو
 لسن عاع ايف هد ايش درج ملاعب هس زمر ريكو عفا

 لك دارف اكردع أك اناارمن اهرناكزك سيم زيكو رسورفاك ١

 2 تنجيد مشب ءازناكنارهاشييعر رز رشاد وبلا

 تهمل وأ صدد الا رنا تابت اطعم قرد اية ذاهش هزه و اللع

 الكون اناررعلاو ازد اكلوم از اكولو المديل م فوم ا لعمكشل
 د افاطتسانز اك ةداينس مزه ءاللسرد اصلا ةداهتإ تال

 لئلا نذ عنو وار شرم صرت اكلك اهم حاولو ررصت لس ام لع
 راد اهخاتالوسد نشب نسور اكد از دارها
 بش هانكرصن يك اوعوا تازال تماقزفاهتة دأش ان ا

 نيس انطس تحاور هلم رتل ودوسملا

000 

جا بر از اةنسالا د تال ار
 اعلا توما ر

 ودجبلهو م ايتلارلا توشك اهم ارنعز وكب ةباصولاد

 يو يداي انامل ةدازت لجأ

 : ملأ قتل عاين داود ع نلاوعم انب يزلأ لاو ترم الع

 ى مالو ةرؤضلل ةلبأقلا ةد ايش تلق اكقرو ؟تلرقذ اًضنالاب

 ىلا مآل ا



 هو 5 2 7 © - 11 ١

 ووطن: عاب زعضرتلا كمر ررسمد د نس الارجل زيي

 رخض ةدارشااله زم اج دادارنعد اهنايئانيالاعو عامسلاواملأب| ٠
 ماك ناآلا سا ةدا نمل اواشنالو اطول نات تاق نأ
 اهبل مذله عة دارغيؤجيل ثنتملا حا ذا اهل اذ اذ
 هنزل العوج يطع ةد ايش شيلس اذ هريترفت دريل دحلع
 اله العةدابش اهو هر 5 موةلمالباهدأفتسا ةدايس
 لاجمل جاع ةدانتتيز اجل ر طلو درلا ةامزر تبان نكمل اال

 لبثال عبي لوف رفاصان "ا واسج دب
 جير االوارجمزل 1 ” ايم سيوزل ةملا الو هرلول دل الا الو هرل ال دول ةداهش
 دالاو جثري اد ةنبعل لولالو هديا او ةأمال
 دك ضدز انساب رضرعبوزلا اخر ررلتلا عاش ا لوف عاجالاب
 وفلبآو تيبئاله ايون قلل ةدايشيرماوف خويه عتطوطنو
 ةرمؤ رشا ذا رمذ اني الإجو تاز زال ةرهاشمو ا ”مواسوجالا
 ةداهت (نالد ءاكوشب ارذ مليرشو ايرلع هرحاتلمم اد ةماجالا
 نننو رمينل | مرعل لتنت رو ن اكرتشم ال امجدب ولف جو جونا

 .. ءاضعاذر نيرا نم امو قسعلا لع 2 ل مالى درل لعن
 ”ىدعاتو ندارش درت الو :بدرلا ل امفالازع شن زج ل ةركم
 فرجوس رتل ا خانم للا و لاما ىن لوط مارزمل عل أمماكرمال



 :'دالاوبح# هاحوومالوتلاو اسكس هتزختاوأورئؤييس 6
 دلضف كحارنم نمل نت كف ةزلا امانا سوصح

 < اةثمريذ و سأنلا وقد ايرهربتي ل ازجل ل دانغلاهضيع
 فس القريغ بش امرا كافي لا ديشال ب شوا بلا ءرمو

 م افزماحاطوند جركيل كامدالا طب بو بي للامة دارنا

 اص شن ءاكنأ الرع وكب جزيل كوز طناو رزة ليبشن»
 ايملابولبو انزكس عميد رك: ناماذاتلارعامةم أنا

 .ةدعيوز اها نانك داع برك عزرتكيالو-ثلذا ةومإلدا

 *ىشلاف ةوادعامز دبا د وتوم ةدارش زوجي ميل ليتر
 | ةةرااملع بي ضاتمار اتخا طيدطل ةرككاعجرهارا الاقوأيثرلامرما

هو لاق د( بشت ار عز اكاذاذأخ وام قكمنما ٍ
 ا او

 وهل ععنلع ةلصاو كاطع رد دونا تعتي و دازغإللعد أ

 اتأذ تصوهواهريغو حولتسلاؤ يت اعل اوان ةلرافلا ماو ا
 ”(م!غالتل ادع كوزت الد اهريطبال سانيتسوب ماهل وسار 1

 صا انتوا والا عاتي
 للا فز اجعارم ةداعهتتبالو ريك اند ايرون 3

 1 0 يل ا
 | ال" ار د دع جوملا ابكلا طرد قبو هد جاتتكري ا 1

 مافلد ع زد ارندالع يمل نب :ةقريلدانو هداقتعا 1
 ءةفيدوملا للرجل بنا فزع ندقنام ئل اخ ازيره اظلوت ا 1 ا

 ١

0 

 | هب الس لحي اناث زمام باغي دلل همام ب ادام لاما
 ميغا كو العرويشلاعالطاو هر اظابالا كد موكيالو لعذل ان هركي

 | كاوا الما هرسلع لريركذ عمو لح ةروملا تشك ال دا لم ا
 ١ اداهقلاالاوبرلازكال ادوهشم نولي ل اويمملاو روش تست الرلا

 100الف در وكذؤم رمد يملا تابسعا علم تب ادق ظ 0
 | | كفالّولصل بشل ابوا ةزرتير ا عوتس تاقتواد يرتب 0

 امادد اق ورب جيشا ىلا د ماما" انرلالعلرت م



 الل دوج ا

 || داررتسلا خال اريعاهورلماك ماو :داهشلا عئام نبيشتيلذ ةولادص
 ْ 0 افك زووم »اللعب زم ماد ف فدارزعا حام نول نكا سر

 ا اصل فو نت يظيارزربذ قبولا يو الوسواقلطم |
 ظ زبور وصد عي هت ل امذ الا هزه الضر نو رمز كل ءارعلاد
 0 تلااوااهن الترب لاما برك سونيا سونيا ند
 . | كلوت دل اركز يبو ابيص عرش ادب زمجم [ًئاصوا ماسالا

 .كايئلاوليقد لكي صول ركل اذ | خلل نار وأ تع ايصو
 ْ ظ مو نام العار ريعر خو تلا بان ةدابتكماءافز شيال[

 ١ : را رسوم توتا وانو أنا عتيفا زا 3
 ا 1 اوك اد نايفس ارسضفاولا نطير مال الؤهةدايس ا ا اال اكو ة دارك قر ءقلعتشمو بو مدل يضدواةاصرال ظ

 ْ دارضقنيوؤلاوامةوقحائحاب موقيدارم قصتنؤرمناريارصت |
 ا اميز اوتيمرلا هلال, هاو ارتحفاف تسال
 أ سابا رياض تالاف
 0 5 (21/مرزاقل الع تاذال :ةيفح هذان ل ارنا انقضلل
 ظ و يوهولا ورا ذاوعا ضن كل زكاج لوقف
 ديحالص ةلمأتي كير عزك ع ايسلا :سادلالاوما زحف عم
 ابوتشنمو سيمنلارننؤم هوقلوتت رب ءالئهو تلميع م
 11 يرعب يؤم انقل ادري جكس امرك رول اهراسن ع

 ١ كل غر أ ءاوس ند ارث تدري موقت بيا

 يق ايلا ضمادات كا ال
 رن اتعلم الو ره لإ وسلب ًاموينو 0 1

 ا انااا نك الانا ولايك
 0 تقر رك كني اهنرشاغ ارنال انا كولدوغو مجانا

 0 اهتساور اذنتنيلو ونا ابودرب ب ل قافكيل عضلاو ماازلاوفاقلا ٠ ا
 ا ةحقجإلب /ن|الزا راينا ةييمحل ل كفل عاب زارها تاق مام
 ْ او هامغاو زك يرحا ةديؤرملا اخ داع كرملاماخاولا ٠



 فل لعردبلا ماقاذا عيدي صر اذ قاس ايزضت هرنسكزلا

 ”اظتنر بعيد يحير اهدا رجرملانيلا مهل مانا
 "ان اما يااا السن رسال

 اًعضئلارملات دون لذ زوكيالر ككل اذ اوجرلا راك و تضؤيرشما
 ليف ةهاش عج دانيتخارقا قف ؤ شا دارا
 ارحاولا ياذا تانايرلا باروعزمد ةوبتإبت ةدارذل الد

 " "فرحا موبنرول ةدارشلا قد ]لاو (كفستو تلا باذكذ
 قيل ةيقمادعاقلا تعمل طيب نعل لا
 * ةفدؤلو كيعتل انو لبقم دوج اجرلل جوك رسلاورد عذرلا جبس ا
 دا رخل حتانثاو ةدايشلل نهرا جانجعل. رعب لوبفمريعد
 دوعثلفاصتم امج م زطربعا اهوا اري صض خاوررل

 لالة يصر اعود عاوتلا م ا
 ذاوبتالرفر شب اكاؤس تيشلال ةدابثلاهزهزدم نا ضْولاذ

 2 لاش ة ركوة اوفدلا خوك أ«لام حالو كما

 كاوا هانررا وس رم ا دوبتلعاو دم ء |لسمت لبق

 2217| غراق لغو انوزلا اوريدمر | مرارن العر ارخل عش
 66 الواو ىوع "لطم وع ماهدارفإ ةاا

 الق شلارس تارا نهرش رانا هره لعكدل

 ةكتطاد تفءائربنلاو شلات حتانابالعذتزال تبا مدع
 ةفاكاناغينعنلل دق ترجو اا املا ضرحاو تايشاركذ ام

 0 دبور اوت وون رار العطس ماقؤ ضل
 .فااطضرز نحال ذاب نير ذا: ل دارشلا نب اقر جأ : 0

 قصصضعواونرم/ قا رق نو دورك اريبعوب دلو مالا

 مم كيلا لن خان ر هءامتي موز اويرسوا از ريهاوثرس وا انزل

 ء هرم ينال امداد اكول ذا مدامنل امدهن ريض املا رش زعيم لو

 رع م ع اعلام

 ٌْ كاك أك اهيا رض اطعاردا كن واتس ه اذاكر فوزّول او"هرك

| 
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 9 طير عاوررتبالا اعمل مقرد اعمر لص ئا ءيزعلأ

 ف هالو ملا نهكاتانا 0 اناوزاوريشو

 0 يحال امس جلل ررعل وحر طفن رو همدان حار صعب

 لايف دثد ارثيإشنا علو تلد احفرطاف ضل هزمرهاشو نم
 تلانطنرضاد شون لوالمر نزع ااغلا نال يوم ريف
 د 'ارثد المر ارل اهاكر بشي اس ذ) يرق يغأر م ةرصاق# ةدارشر

 ٠ كرمي تابنإل داريا "جاد كالدالضصت|,زاف اح تبنع

 الكا نيب كلذ تزفالو ردا لكلا تاب اؤ ا هصتبسي جياع

 ٍاظتسيبؤايناديغ باد دامك نيفدرد و ارحأو ين ا

 اب برا ين اهمزسوانيبؤا( نا كورد وارسرعدت عانس
 اق .داعلا قالك دارشكامرل قلطي دلت نااونطوهربؤابناوراركا
 اظرهش ناوركوأك امضت تحدو رحاب ك [>اود ورحت ةرالابررس

 عال دوما: داداه دز جلا اضرب لش ركاو وسال
 ربوع ادعي فدار/عمب هوا لاقف لرعررشاع اظن اسد

 ' اد ضقانمين ليم اذ بقت هركدف تداهينسْؤسكر (ظفل كدر دتلم
 هالرعز اك ارد زاج اصيل زب ذاذ اج از وغصلاوماجل

 7كَبآَرتعب كرها غيل اورغ داو مق انما عده وز شب

 هول اهو نجمي وساد |رمت تول اتزوج
 ابان راضلا ماقاو كلل د غدا تنبه ايلوا ما

 <فواىن اةسجبو لوا لونقملا:ايلو (تلسب مايا ةرْمين امو

 كيث مزاؤل ةوبملا رك ءابزيمد ]ار تريلا نول هب
 تقرل الذ موكا هذ نا ننحيو خشم  ماقاو بواناو نبع

 :”ءجراادفلا يبء ال اريازإم تس (مالو| ىبزلاليضرفلا

 دالقملا طولخت نيب مهو القاع زتمتلا موك نيو مل ذب
 يك ئو اكهو ةومزب ؤ اهالوم ا ضحبشماكا ما( اعنا نونح

 ا اازكو طواتمال خش ةعلا طرا, اكاد لب رولا

 لقاك العذل ةماواو لخطر قوان نم اكن نيب قزلا افا



 ١ دون, اكد اسحب يلو ماقاو ضدنا جئاكداح

 سر ملواداركالاةنسو نيلصتلا ظواهر ط نهال قاع ماك م الع
 ىلا لدناعكيرلاماذ ذاب اط موش ثار اذا تناول بولا

 صاطلاافالخ تس - نا اوااركالا.سيبفرارذ لاذ ةاهركم تن

 ايلا قتلو مالعبب داس اس ارث زلال
 0 هدم ةكاااقو ل بتالاطعلا وتحل

 4 1 اوريشازادوهشلاب 0 ل
 ىةانتاللاسنإةاان اورهشس اراف مهتدأر شرطي مرزطمئعدملا
 و هسيسل اي وكلا وصالا »ف ٌءويشل دبشم ايو لاعمال غاازمد
 هك | ييؤداتخال اكيلايدهاشن ا ىلب فالس الا اهنفدانتو
 كدة اطم مناك وك اهي يدهاشلا ةدارخمالةداهشلاو

 فيوعيلا اب داطم اامازمملاللتخا <يجال ظفلؤو عملا
 ىتلفلاقازكا فلل اب عرعالويرتفروم اذزرك اورنج ةدابشلا

 لةرجغشب كيبل امرلا ة رابع العن بد عيون ةدايزؤ اس
 تبق: ئمو (ءل هاشلا أنت اكنوفرلا ةدارشلا:مفاوما
 اك اولد طرفرم (وم]سيؤمو اننفلال وكيلا ةداهملا" فاطم و

 امي اناره شملت لق الشم ثرالاسزارلا دول ركب ريزفاقلطم

 يك الل كلكم وماكيوم باطما ةدابنلاو وص وع الوكذ ندا

 ' ركعتي مابقي اال نم در
 ' اطتنارزلاوابخاوأم النجا ال زيزل و مىلباو ىند يدناوباطت
 ةقانتال وكما قرنعو رمل الوش ةزمدو عملا ةدافايعامزشل

 يك مل اًيردن مجرد :ئامزعقمااذاححينعمل

 هقباطملاهرمل هنعابقت م دمج او دىدراب او“ ملط حا

 : 00 امرزع



 0 أذ داس أذا 6 بلاست ة/شلتوأ

 لق حررارقاابريش اذا امرا تال تحور ثالأيزحالا آنآ

 وفلابزلاو ىلإ اباه رح ذ هش راةاموهلا دلو علم د :

 ل ع :
 6 - الاوهجءرئاءاكو اشسكناولم الازعتمي أكءاوس

 ةصتملا/ال ثددر ب استرو نل اباد نتن بانك اربع زخت داق ْ
 فلان نرسم نل |. عيبا ززجضلا روبل اذيفلاهيدلا تاشا

 توشك يك ملاذ
 اهنلت#وهورتولاتاشا زايد املات اما ورضتنال ءالؤمال |

 أامضو فلا ططالتقنع ارسل طوملأق نانأالق1جاو تفرع
 امضي فل الع كن اصصاصتىلو لاق و[ اا عرب سلو
 تا اهرهجرجو 2 تيل روعرلم كايقابلا اذكو ضل الارعربزتاقلاو
 غانكسرلا ةىوعلا قف قلي حاص ئاتءابقالطلا ووسع ورتعلا

 زقرلا+ ال ءامخالب سرل اوف هاوخد جاك ع ركيملا اك اد ارجنزلا يكرم او ةباروما

 هونرلارياس ةامكعبملا ف ويف نحيل قت هيلا هدفت الا موكا
 معشر صملاخ بانك زازكعبرلا عبو | نضل لأب زجل تحب
 يطأ ارزعي ازكمذ كومرم ازا اراك |ناتبشي يلا !سدلاعوضكرب

 ثارت نك كاره تل وكي ان ةاضيا كي درةكا زحل انعانلاب |
 الاف انهماركم ايدو وسل انزالاءود برهاشلارجارع سءارديو ا

 ةدامغتساو إلعب نر تزيل رتهلا» دقهلا عبي تب

 ظ 0 د م أم
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 | ملاح ف روكا كجلدلا نا ماوج ءاود زخم بلص اكل بنت الن دز
 هناك يام لا ا وكب دامب هدجرل عسب
 يشتد الاعدا ناد نيففتم :اكداو يرارلعإشتال اطفل
 هلال اكاناوز ال لعز شت زنك غدا ناورناابرع امل
 ايراصعالا زك مبان رول سحر قمل باس نامإلا اووبرالاروصلأ

 طكوتسامرزملابئرتعا ااذا قل اص لف ءالووكل يدرك
 كادرّملإ نمدالو نيرلا ف ىو: احروت لياه عاما ذ زجل ة بعدم اذ
 افارتملايعبج تشي امان درت: ره) ازاكييردا تل اررعا
 فوبلاك ةراحالوردرتل )اورو رّمهلاتوش نيب ”قزتنلا مدعرعاتم
 16[ رل واهم نر اترتعل اتاري س13"
 .كدعل : اكءارسر ادتطم 39: يت جتا ورزملا تاغ ىلا انه
 ”اأزطبر اهرنعو كاوا لئالاوعرمعرملاو# هارماوايورلا
 ذل اعط تن بز ذل معقل لوييبلا ذاكرتي
 ريض مدار ملو جب احراخلا ذب احا او يصد فلاب ائتل |راع
 ايتنجال دوس طبيال ما قريالالص يار مذيال اب اننا محم رم
 بح هل :ركناوهو لص الو هامإع قنا ١ ف لتحاب نلّتكيل اركد
 0 أب (ةزصل ' بجذادفنمالا هرم اغنبجد اذاوءانغملا

 : 3 دولاب ازيِسد هزنم لاما

 كنان مرح لقد نلانيارياذاكيرساع نا
 ضو انك صح ]وضد غيلس اف انمدالل صل الغة دات مطب ولا
 ١ داو درك دايس ا ا يراوتاح

 ويس اذاضتلاىازع زم الو: ةداهنماباضن دجود عدا حام

 مين جبرمتا طل لعن اعازرك لئيم ض ام دله دخ
 ةهيرازاوعبات هن كرموبمال قع متن هزم ل :
 كازا الو كك اممصيلم نان زهضفؤز ذر نعاوعقتجا لاحت

 نيف يداك رشأطلا كرحا كالأورت داش نأ نأ كدأب ً
 0 ويتصل اها وامها

ٍ 



 فا اقوادانس تاياهرحا 5: اناينول كفلتخاو رب

 وش أدلت الوقيان ووطت زحل وص
 فوللاءانلتخاوا”ثودالاو قءوكرلا غ انلتخا انااكولتلا ونسي

 انهتب فاو تارخلابلمق_ب ال ةسملاب نب اغلا نالالدليتسفلا
 زعاشسول ازهو داش لبصؤمب انف انلتش امنا لو امب طقس

 كوكب ءابائيتكرت كالا ءالعرلم فيشوتاو ام د ايشاشت كولا

 ”از حلو فرحا نرهاشملا ا قرنو ىضيسإرخالاو وس ارقشتكلا

 قلو دم بولا الا قيال ل الو اللا قراخ كمن
 ا 9

 0 ل 0 نيم تو ت 6#
 لوي تاوهوي تنل اجل عاتيكرح كلود اهشلا كاذاونلتحا
 1 + اةقند كو الاو الخيم رد اليو جيبال نالوا شما ركوام

 اان اسف نع كنملاب درمان ةنالخ ئراهلازوكأ ثناعلاك
 كما ذلو نيولا سؤ درب ثرارلاكم دالوتياهد ل .
 يركع رص كه اكمل أ ثراولإ كد ةرثوروملا زبر اجل د ءاراسلا
 كاكافم ل اهل ومن نكران اذا جاتك رمتل ا رقفلا
 ةلودجلادتنالا يشل توهلتقو ثيروم وكم مقلع دايغلاد
 ةظطاوب وكم جيل دنت توم ارذع ةريالادال ادي ماش اعيةدارنما اكد
 تزاسبو مبا وسي هقول اكذ ذي | احيهأ طل اذ نأبيرلا
 مة ارا ف ىلا دلو يضل ا
 هني اهلوق ةرئاذ ةداحا زولك ىذا كوكا لبد تقلا رسمي زجل

 د زجلررلا حاو ادع دواو أ ةراعاسا الكر اولا ارهكرب امى

 ايعيواواأاعر اعارينال تناك اءراراد لعب هثراو ماذافلسر تكا

 فوم هيركو تاماب يبل املكي الداهزخ أي ذاذ يذياكزلا
 | . ١ 0لتر ةدايرد مط جدإل نالد فوكو رنعاساكأنشالا

 ا



 ا تحيد لد عل حرفي تل ارعتزبلا

 فان دمريؤ أ تن دا رب تورازت رمي رد موطاذ

 تيورسورشنإ توا رام هيؤ تن اانا ضي ماقأو ماناخأ
 سد هلو ارفاولو مصل |, تبان امتنا, تبأشلا: مارشتارا

 نا ناتريلاوهر ولو طختم اىةدارش نوح غار ان افتاجلألا

 ازاجابكا كم غو زراجاو أت ادوب دوو ازكمرب تايلر | وطقم

 رف زب ترب هيرو فروض او تيدا
 ىارتضيال) اتاري هاو زتزتوربأب سال

 رقي طراز قرر حرا ضقم هيي لاقرب أ هيرميس
 رم كلانا ةيوتااةوتواا وزنا
 لاا اما كاوا هيذ: «+ادا نبت ديا
 ةد |يشلاعارشلا ابو اين اذ انهن اوت علو نين
 رب ةرأبعاهع ا دامال هش لو ايتلاو ان كك اهزءاوج د |

 .طايعلا# يرام ماناللو د ابجالمهرعل لونرزملا قحايل لسا ثيل

 ل شارب كام بالجو ذاهزارجأو نسخ ير زكربلا
 ١ ذيول بوو ونس نوم داني جبر لالا الأب

ا تزكماو تزوج نوط قتل يكب اينو ١
 اراد ارش الع

 معزهلادسالالاراصيالا كريلاملا ميلر دل اةعيشكرب مام د يعول

 ومان هد (زكت ايدل ب قم ابنت الارل وركزكةرهوزصالا ١

 يخل و نارساوازصاا وصرت وس يشتد ص ان
 رسولا ماطر رمح, ورطع_الانومايم نوير نمموأ ا

 ضني انو "لولا هز اوحْاذ ارعاض مايا ةريسم اسياخ نوم

 ادعول اك 1: ااا فوك ا نعي ماليزيا وحب أر ذي زيرو رصالا

 ايات ابحاداياوصادأب تيبي يزيل دا ادا

 1 طوتشمو ثيلااونإ بقل ازخ امدو قرا غانا حا لوال ولأ

 ظ علو نيلومد اخاه ةدارشلعنوجبال فرلعإ َكمآَعرعدَدَ
 ْ دارغؤكيزب كاريأذتم نزهه از مون لال رب |هاعفر يأن



 ا كوفي رايق ةدابشلا عة دارنلا بيكي رس عااهاش
 الل ننزالم داى (اَركرس اق اقدار لعريسأ ولا بط اضؤصالا
 ظ . ١ "طلع يش [الق ناري علا عبو الثمازكب نعرف االفلا
 هدا اًركيو عولاةداهشزمارباللذ ليليا د لري الفرا لاجودلب
 امد داسلاط وهو هرج للرب ل ةد دوكرملاةرابعلاذإ خل كذورصال |

 أنفدنار را كيل رزع ّيزلأ كوت اوهو انه مو طالغول ءادالاربع
 ديلا زرماد :داش لع ةريغبو لانازدازكن الذإي كولو :!كرلعر بس
 ظ الار وكرم أو تاشينمر [رن كلر الكذب ندا رش عريش ناو ةد ايا
 ١ "الف ةد(رن طبر شا يل ارزع عزا لوفي هاهو نمرصتاو تانيشمخ
 ا دانيا ظيلاوناّزل دايخ اوهو ئئش ةدارنملا 2 تكيالو ن انيشيوازكم

 ١ هلأ تلال جالرعز امنا ؛الؤصرلا 2لتر رول فنك ومجملالا |

 ظ
 أ

 لوتنأنال ىرعتبالاي لن ةدأيش نال مزه قيال دش ليمن ملالاو
 اويقيويلرر :دداز احا سض ةدانفيحتبالاكا ذي عتبال | رملا ١

 ظ 1 للسما ردوترمالزبض مازلت .ظلهأممان اركب ابان تيوكتتارحا ل يرعن عدي اكو ارحل كولا ظ
 كرولا داررنومسوزلار زم أقل فرب اول دعو امر ذاذل ا دوت ءا
 ا تي افاوررشو اووضحاذا اك يكرتلعاوميرض ومال ةلارع
 | يم اماذل اذ قرئ ةد ارش وطب ن داش صالارلنا الفالاو محشي ارع
 ْ ءاجيناوبايو ونام د اطل لها ةدأرشانلاماول اذه لئلا
 ا 'ر «الفيزء نوماس قدا لل نم مند اهشلع لورين عؤؤلا

 ظ اعتلات افرقو دررذ. وغلا مال ادهو وركبت ل: اوجزلا ةدامجملا
 ا رم اخذو امرها لاك جيجي وز صال |: وناعم انا
 ١ ظ دنعاوريرقو يوزلا ءاحمن اوياغيوا اونا ايت اشاعه ردت رصالا

 ظ
٠ 

 تؤلم يمزمر اعندن تنبه ايزي يضل ”امزدا ناقتي كافل ٠
 ظ | ال ةحالاوم| ل تئيالف نيوند اصاونولي تحج ومالا :انيكؤزلا
 ١ ١ اك 20 7 او ازاش تايم أرباسو حؤرش و بارا 1 راسل نمئدرت

 ْ حيز كك ةدا(ردلل داهشالاةرباهمدحل اي زخبالو نام اذاح د قفاوم ةدايشما



 دافزمو هال تي خلا هالعالم ءاشنؤلو نلشنت
 لصاركتااذااضيا تنجبإل_رعديإ لوجو دامشالوه امنيو هر خلا وسم

 علا لبا حو دي انكب داو الا لب ازهزب ةدانل
 ملا اجيد ارب درغمل ام 0 200

 أن قووتل هلع سه الضهر اوربا
 تزاوج اركاب نواعم ارنب وتكيذ بنل
 مأمور بطرا هوز اهلنا: ااه
 :الخلدضاقف اك ادارغأتلا زيتا اكيهرع ارب
 ا فحاو انما هالف تحالف ل انام ازكى رزعارشانالك د
 :الكيو تنم ا غريوككنا لش اككارإا بونكل اولا رزش ا
 كلاود اكتب يدل اهنا اخ عيدهاش ل

 222 هلا سلا اهب هيا مكذل اربياي هاو ,نكرهاشلا 0
 سصربالا اقدح ص خل ليتل ءافل وكاد هاب ا
 الزام عمم يحلا بلاد اهلا بابا صخجاوهو نونا ا
 فموي ركون اريح تص اخ انا الاى ابدلا الجره ددع ربحي ا
 ةد|ذيعصالإم رشف دالدهل ماقم ماقف لالا رجل سا الدجل ا ا
 نديشماو كيو عت: داش ةدا لوو رس زلاوأ لمح 6 ا
 رد اكوعرف اكل انضقلاع امرت د ارش ازك/ تمزح اكل سزو اه يرسم هدأ ش
 هزل ا ءزهو ةسااتضت و سا هذا لجن ةد سابو ا

 دهكار وردم جا رقا ناب ار وز ارهش نإ طم نان نم ظ
 و ايوب ينل م لالمملا ةيوربر شوا ا يح ءا هج ةوموا لج لقب ا
 مسلخ 3 اذ نيهيتتلاب مخزكوكيو لاهم ارب لو كلسمامسلاب |
 ككتراذالالوائدأرشب :ائذقل ]مدا اعاجا مم روزلهاشلاا ٍ
 > ف /انجر ىزعيف مؤمرحاديضرإو نال اهزضرش ارب 1

 اذ هيت هريزعت عوج لاق انن تيفيكدا هاوملتخا ممن اذيلا ا
 نك اشضفنإ امر وس الج ثلا ل ودول كيو برطل 'ش

 ثعبب) يب الدر هش ن كاجو الو مهجر ضعوا طوس نيسدا | 0 ٠

 د ظ ! ١ : ظ ا



 ةجيعلارب ١ قوجربع ناك امو داو أ يقوم اكن اقول
 2 هر اقدر ردها الهازرحو أن !لوقنر و اوناكاموجا

 وو شاه امها نير ذاب اكيرش موعاشلا
 يمان تا عاجاا رمح مزم حا عراتس مو :ءأىصلا
 تلا محجر ق تب ءاكاهوكو 6 دارشإو ياام تكل وتبانا

 ربل وجل مالو هر ترش اهترورب ترش +

 دالوالوه: اس هيأت ارزعال عدلا اوه الاف حوؤس

 اعوان واد ونايزع وجيل الورع

 0 و ريقي ال عتوتلاك كك ماسي هزلا ةداشو

 عوكيو أ ةنخ| م (ذاوا ايجي لسور شمل عداذاد خاين كرْخ ل
 ايل بلا مال مليا اريل ندب لاقل قت ره كنا ويلك اءاو
 دصاطاب دلال خذ عيتلاب ىطسدو وهيك ىرعد ]عال ايترتي
 د ا دحل ررعوج ذاكرا ماقاول ظ

 ربعلا اما نييصمل ادويفرتلا لادا تشو اضتل ريحت

 الا عر ارنم ءافلناامىيضتو ئيرضتلا
 لاقاناشنضإو هر اناا عني الومقانتلاو ةلمابلا ةدايطإمد ٠

 ماضل ءالءاعر موج[ ضقت لو رطتاذا فاتن غال لادا ضو
 كروب ىضقيال يال اضل تغفل ظ

 ملا مرقو اطمثرسونلا انهدنالشو ابنك حد ةاكايمقشالا

 أت اوفداع عرترك دز صالوه اوهازي وح محل الى املا محال ةئابلل ءامضلا حي

 هات لود كوني ريك ةداينبذ ا قيصتلا رمت اقرحا ج2
 تبا امذاوضو حالا هعجتطشملا ذبل ةدارشلاعاهجرحا ٠
 2 اتسم ةلعلاطعم هزتبا مككتْشالا اوكي ؤضنلاوبدمت
 ءاقسبار ارفعنمؤ سو *اصنلا ضع يرق هال لل :اتباكت بأمل
 |ننؤمر مؤذ اوحالاو رت :ةتلرحا و جمز باستلام ظ

 ! سر ةدارشاالعؤيذأوصنلا جامجالاو انممحأ عش ءار ىلا
 1 ”داجر رم مات مجر جاو انصنلا اًنارهاخانش ةالاانانصن ْ

” 



 ظ 0 النو رمةدارشالهؤلا < علل ص
 ! م تمجر جاد فصنلا بسير لءاقز] فصلا

 از صر ااواوم ليو ل

 اللد نئصنلا اذا يل عابرا شلث قديما تبل

 تناثلاؤ فسنلا أر ىلودلا مارد وه د قئامو

 انف حارا ماتمإل يم ةداشلا ترن إو اخنل ا
 متم [ضررل فضن مدارشم تنال اكداج مأعضنابالا نهت»

 لاجل "بسك ةوسد ةوفرحأو لجر مأذم خاموتب نإ أ ب اما [ىدنا أو فس

 تاواسارب وكي مرلع ارضا اذا أومحر منااحر ةةسير سول كر اسف

 اهنعاسااقافو فسنا اذ 2و طقفذملا ةونل اى همت
 فيلا نفسي: موبزا ةرنعاركو لام انش يزد ارث تب اشلا الهاف

 ادم اجر فاد غوج :لاج تمت ولا كراصت لادا

 انكد انماذ اةرهاشب ل ةدحلا ةلما الإ ناو رست لك

 هداج اردتم ذولا ناكةرهاشل طعن ةرجاولا ساكو دخألا
 دعا ريال خ اوس ًاقلطمرسبر رم جاوا وجار ميالة
 او ا حايتو اسمنت زاك: الام نكيلاذا + زي دملا لا
 فوهنذالثالان اكد افايل ام اكد أو ود اهل اذالخأنرزعدوهشلا

 ال فمع اأو فرانك فيونكه حاشا رعنأضالف ارب
 رلص نوعا ذالئز//نئمراو هرارو ايفل ناضل ئوعل دقيق ) داعب

 هتاحاعت ةاوالعاجمعدااذا لوقنذ انه مزتتا ذل ذاملحو
 انمبم اند انبرعامجر منو |يغ ايونتمف ندع م اتاد ارحأج

 التو ادامزالرثكاى ا لقاوا) تملا امل ذمإ رعى ا: اكءاوس كي اح

 وقس اذإو ئدتناإع موتي الوهضبلاركو بال ظوعب يع عملا
 "عزاب لا د م م



 هيل لوخرلا لع ارال عضيلاوه لع رنردو ا اديب صوب عر ملاح 3
 :اعءاون اعلا ريال /ردبصوس والئالا ماس رد وموتْس ورا
 رقد شلات خيام لن منال جديدا دا[ مسوس زم الشيم

 قتال كويل مئاتتنام لوي وجا ار صبا 7 يننالو رع

 كافلأ,و اسوهندئلانلجإلا انه يرولا اذه ترش الوتيغا

 هافلتا مال جيانا كنب هنااا اا
 داما لامدرت لاو حا ضيا يجب ال لع
 غلو انامر بعل انه تبخشااومووتشلا ؛ 0
 امجزافلاعو اينوهو نيل اند سلأكرتشااناغاره ليد ووشلا

 دل ارش ف رميا قلع ءانلتااممال هلا وتتما كأنمن 2

 نا :ضيامجر مت ئوطول اله قالطل ابرررشان ازيا هررافسمت
 كلاب را املخجل اره ةالعلابرغاذا اخوان
 موج دعوني ر رشا ذود ميل اونتناقرمتو ل
 م رس ؤتعرعا ره اذا زوي ل طاشلا زرعت ورسلا رمت
 انتلإلن لعديد خا محي مدي رمت افرك نق ايز داوي عت

 وعلو رمزي ع ١ فاشلازعولكأ اهمرحرد و ّستلاةرش ام دازحم ال

 فلتلا# م اولا وفدا ادا فيض ايككل: يجر

 تقلبات وجل اير عع اهو اثيعاومخرت كبيرا
 ٍ هربنا اك ماو ضعت م اقلام مالا
 7 ,راومحرازاؤلمإل أمازون رهام وتحرص عدول
 البلو منمح: لوي ملاذا اونمدي انت اني عزلادوشر ثنا
 ءاضل|لبت امال خر هال اعوجركش ف كر ذل عويد ضراعل افلا
 لاق داويكتالعو ةريشا لوقد أ تابالور_ىخل ااورلت مينا

 لال فيك اوريو رزم ونضال مذ روز عاشو لم
 كولا اطاونصض روسو وزنا داون عقد )مزراب طحن
 : اوزمج و اورطصي اوروشواوونضحيم اه ؤلمالا ةدأي شاول هن



 هدايزلا "يللا ال اهرنعط تزل 0 الاى الع
 نيبريخطلع دار رنع كرولا هو اذ وءاضتلا لج ةئانلا

 عيزلا د از قو انطتلاءاللوصالاءرببضتو جور ريع
 ؛اشيحيماوصال ا ةداررشوت ور مداني اعط لاذ انسجام

 / دييغوجل اقل رد مهما مند( شاولنمزع طبات خوؤلا
 ذايشلا انقر انامل ءالرجو ادنع نعم نكرملا وحدا كزملا+ا

 تر اضعةكرتلاهتشت اناهو لا لارولابةهحرب رميا اةدارطلاو

 دل ميكر ءارهل لاوس افلا وزع :لعوفمال
 َ بلا دانترسوهد ع هو لا
 ا اماكحا بطَحْرح والا: ملاهلاررلاملا
 ْ 'ةراضيخاوشلالعاو اوثامصال لئضي ال اهرزعو ةراقكلاد

 ارهاش :بال؛ اصحاعاور يرش ؟ليلع دوهنم ا عاوا :

 اناس مها الا ونممدملا اومحر ملا صحال اب اوريرشول

 د اةناالاقو نبيا. خارها شرب دارمي شلال نيمار هاش عجرا

 تنافدإرل |تلخر از امال اقواجتناف دارلا تلخراةريمل

 دارلاءلوحرواططشدادوصوب داو اررشو ايبلوطر ديرعر و ّقلاط
 ىض طل دوحو النبيل دوس ع ايفل افتكر ول >اقيزلا عد
 اتعاب صحاناولتلاذاةليلأو رسما سند درعا اره

 انام اعلي ةيعتلاو رن اكتوتبف تاز امثيقيلطتلاو
 6 انالاور الدلع نشا وبا طش ادوحو ر ذه

 ده ولا ور ارفالععرلا مم اذإيل اراصي املا ز نأنرهدل اا
 7-0 لادم ازيرا رول قكد(,غلاورارفالر سدر ال نلاذ

 2انلاو مري ررعاعرشو لام ذم تسد نوم ئالصلا | صاو صامل
 لوا اذكلعازك ساعد هلع عرملا كين اموتلاو جالك

 تو هاهي لربامداةريطدد لدا نزل ضيو كرينا وح
 سوالف وشل افرعظنل وبرج اوه وعل
 قو عنا نوران وسل تر ردلبالنمنارمد درر

 و



 كل اهدانسر غذا لعب و دانإو ضل عدا اذازمي يس ورضلارع

 لاناووتشمللالا تسال سارهن ارنعذ اريل اجب ل اف تح
 نيرلازحا ناورككم ال وهو عون طخ غال حي تناك عاد ارم )طنا

 يسيرا دعم +
 يي يعل 1

 يطا كادوا يلا
 ةللطولل نئلا جدار (تاطمزيجاحلا لكيد مسجل جارد انشأ
 تت آو كوذأداوصلا طيرك ايزل معن اطحرلع عيأب طاصرلو
 ل خاف مددلعون امرسب الوكذام عيل كود اربمل اراطن راف

 ا ا دععل زون هرمون لخ أي ذ لأ (للطصان اني دلع زبور 8

 صلأ دوب ا لرخو ليلي الوارد اصزعام الزج بأ
 0س ماسلا داي يب
 ديلي م نا حور احر رتطم ديك رارلذ ضن ةيلسلل احب
 0 سي يسع

 هلاام 'و ديوقب ينو اتباث ةلوقرلع هع
 دلاطلل تانك زال صندل ماودي 7

 ا ا اعلا
 ْ اصلا ةليملاناخجأ, اروكاذ حاولا ريصاهتاو
 الينا طا اتم ان نطل اه انيدرسناراووسبال هز ظ

 عيش اذارون تملا ايرهمأيتعالا ١

211111 
 اتا: يلي هد ليلا نتيكوس اجلا حل ذازطأت

 ولقد انتى نحال وقع عرف مات ةيالرل اع ةرابع هل |

 انما امارس انا قف اصليا روكي انركيلز عت د
 ليلو د3 لاوأزلا دحيم الزحام ةجم يا
 الدال الع اصور انوا 0 قر انوءاينز نخل!

 علام لاح ةرتحعم لد: جالو ام مازحا وال دا فني

 رك امه

 و أم كتاصكأ



 اغار اذا اوي انيس اءانزحو نر ملا
 دقلادحال لس ذ!انكو تجري ةينوجيال ذأ ”طواعملابوا ألا
 نيرا اكد او نال توون !العلاناعل اصف الجر طرق مأ
 تيحربت] ول اش هورعماب لم بلاذحلاو اقترمائجيلا ذل اذ
 عرب لانواع أناسا ايم

 مك ملا ءارسنلا نهةزصال 155 لري كهرلأضي اطول ربعلا
 قالا لزعيم امور اها لاؤذملا بذالتلخ
 ديما سدالذ عيب ازمسد ءاكلاعلاميعد اكن أذ اكمال ارش

 اعلازومزصاذ : الولد :زكو محال ببصو عدلا يتيحاوزطلع
 ةناامولس اصل از انوع دالهيلاو زها وصي لاف فد
 دا اتجوراذمئا ةيمول غم طرتشي آلا طبل جتا
 ام/ةحاوزك دركي نا لعاحل اشد ةطاحواتسرت زيعدأ د
 أكل اس لرةجنا م ارزمؤك ثيل ناد عبط ص هاع»
 هد أي زنوفشمو ا وايل اذانك 06 انم او رضيت الطف أتلا
 هازضر اًدعارذ داابستب ادنوكرذإ نميرختردج ةءنحلع
 .ارال ةداجال زمن ءدراعلاذ ازاحآمولوسانقورا نكس
 5 ةعدمإمل 0 رجدرف ديو جبّروفنملا الين
 . ؟تكدميعز ان[ لبملإو ا وهو عازل عيرترمع إم |
 ظ طول ايدج 20 0
 اش. عاملا الو الأ نول ارحازخل اد للأب ةرنريخيؤصلا»
 .ةلداسوبيل ا قيمح تحن دل 1 اعل امرت ة رول رم احا دجس

 0 ظ
 ازجاننل اوامرت ءزتتزاتحو هدرز اسلوب : دزلاو ئيشلا>د

 ذالزع طال و رجه ود جز نايا نفتح هازال هبل
 غي دعمنا يم ا تخل لأ ايإ ا ضمي ال طق ساو ظقسي

 ١ يي هاني نادك ةئوعبو وتل !ةريملا 2 لويلاب كرم

 هك اوبس ا غزاتلا بو قل اوعي و الان اك اس واس اضمنو ا اناد

١ 

 رارلا



 نكبواو ءاينخمالاةو فل ال والاف دع عجر ارضع

 اي يو وس بسحب
 افاد اون ايوجر قاتلا تس ((ييازحال ازمه ع ارسلك اذ
 بارق عزام ةر اج اكو ضو اعل مكه اكرنعنلابف اف ءاذإك

 هوما »الف راسلاو ى اس وعلا, الممتع اسنان رسل ونورا

 "دلو را زهرا تبرز جوت زي مخواليمل نهد
 هلخ(؛ ءالكم اجد سو اهم راو تكسلصلاءأ رضا و ورتد

 كمال د ارالا سو ءازتوطاو نيب ركو ىز ينو نع
 فراوال| يبان تركلاناماوهاظر اول افازببو نامل املد

 قار اكل عاجلا عم در ار تجرؤ اضوعدوكت نادر اكمال
 1غ حا ع مراد ليس صمت و مالو هد دءذلا زرقا كوع هال
 .بانعؤاشر اوزحارت كسف هرادزحا طعطجد كدا اد ادع
 اذيوؤب اع[ ار ارل يتسلم! ميزي, مننا ن وس
 عليو روزل بالعدل معيرأ هّيرتشي ؛الن قرم ويمنح وف بد
 راغتالاأقدحأب الرب موكا. ال لعوب يغخلا

 دارقالأورمترب زم اعينرعر يب بيوم هيما
 00 أةوص ةيمعو ةيضون واحلا نك او [راشم

 ارو

 ارح الن ظسونرلا ا
 98 ا ااضيارظيو وضتسرر صحم نهتم

 ٍظقاوأ وفعلا فحل كلا طلو زم كيا
 . سيل انا لربلا ب اللكو عيل ثرقي مودم نالض منيو
 ةقايساك علا لاءرن .لريملان حد

 رزان نراك وضد ارئالا سنو ا

 مولع
 ينم طق لع طلر دار ادزح عطه عدا ذاع
 1 لم ايوعرملا منع د اكاذإ [ايل امل او هاوعديلع



 دوك بي ضن ع كرولا ضع ءارذ اثإريم كرتاو رحاو ت اذا تح |
 قابلا كوعيزعاربالو لررل 13 شرد ابزبال | كانعال رع ةدارب

 كريطعر ري هاه د ىرلا ممل عيل صل اذاوجة تيم ماو اقاماله |
 نجلا نووية نادم"
 زئاحيدلا كوع زع لالا ال3 ابداكوعدرع لرد اركد :قيلسأ

 : ةطمنا>عبدز حاف يلازم نان لانادوص صال
 دولا خارجا زم ديمو دسوكسرادة جربنا متنا كوع
 42, جالي از عوضملااذخا الذ ييودنمو الاس ا صح فاذا |

 دشن اكاذار وزنا الع ّوفنملاريايملا نانا زك صل ادكذ ذاح
 اهضجحت اذا اماوالفمريملا مزج نوما زكؤل صب كادوا |
 مالم انك غمرذو زوجين لثم العكد فلس ااا
 دم ةخبرمد يع: ار ذل لوب رع عر ااذ اىاةقرئل اكوع دنع
 بل كرملا ةغرخازح و اولطمز اءاتتع ناقؤذ اجل املعإلع

 . عطرا اب كيمو الاطلاق[ للا قورل اللا تب إ

 ءالولا تدي ال ةجحرمامعنذ ل اموتع و لعب دل ا معرب عازن

 اجدرلاكوحد جو دالولا تشو نيت ةنيبل جرم امي كالا
 كاييركتت هللا غير وهلا احا ذاريسن لصنع نلحق

 0 اناقتا اهاوحر رعي ومال عضد نال
 نايل ذاو ىيلعا هلض] الدلة يتز اب ةزلاكل
 عفت عضعالف ةةرذ انمىوجلا كيؤمحدأد ىوتلا كركلاه
 . | ااعلاهلف ةقرذ امك ناوارجوز سا تنكم اذا امكتقؤلا ف

 أملاجف اجاوعد تناىرحودملادقزلا كال ىوترلا|رترلع ناك
 هد وشر ءاهذ كورلا. نر دوقيف نيكيلذ ارمي حالا ابل
 طقس ةدايزلاوإ ااصارع ارولاخغاهرممو دار اكس النك



 ظ اح ورجال ليصلا نا تزعاح ةخيكرتم 20و : دان لالؤصالا
 ا اعلتجاط ناو ضواعمو اطاغلبامأ

 هس هضن دال نعول موادها نود
 ىو[ عي داو لرذاء اددملا يم امج قعتلا هلز وجياذأ
 وطمال مذ لريب نع نعيد ذ .لصا ذا :انليصلادعال نوي كاملا
 عييت فن ييليص مالونعلاوعبامهازحات سل لا حن ل كيمو
 بحاول ريع داصم اكراصن لولا سؤ عصناواطلكمأولا
 ديالا از لا هاركو تقي ماد ككاو اصلا احرك تول وقلم
 اميلاواك] مَ ار رعت دن ويوم ازص عا يصلاو أع
 بيان اهل اايصويسورم التو نيزتمنلا دوت ل ربع
 -امصخ نرثي ءافرتقر رب عدا ل ازهو لوم ادن 'عيجوزي ل كابا
 زج رول ليوم تعيق كمال نق ذاو ذو ثرالا :اكيلغن جا ذاو

 داسف لضفلا كركيو ةويجزحأ ؤ تيربو تأتكأوب كز اون ِْ

 ةياصوبولبزلا هركذ كوز أملا رمل الذ كال شزن يصر اع
 تابعوا انفطسم) رجعوا حيف زف1 قلن وضل رع
 نايك ازوجيال ار زع وز اجر وى ذلا جول ضو زكمتساو فلا
 قافإذ شحنا هلوناوبر ايرلعرب ازلاذ: يل إو مح كال او سعب
 لعاياهررمألا لل ريضتلا كرتاذاّحايضلابرظاقل اماكجملام نأ
 دلارلاذااويز روكا ميق رموفالام يطأ تعا ذبلع ندكل | كوك تحكم
 كتل قول يدلل حب أملا دولار نسفروكي ير ماع
 دوملاماداضتل ايؤتتنارذ نال ء ايو زكا لعام اسمو 2

 انرلا مرو وكت هسفم ةئئل يكون اهداوريصدع عن لملاك |
 مرقم ألم برلا لالالا اطفلو سالاو ةيرلا مزروع
 داوم اصفلوره رولا طبجاول او ضلي طددزرك يلع ةدازلاد
 راسا اع لاذ ازهر ضل عطيبالذ ارا ف نرخ لكي
 لولا طفلا امرت راكب, لادم رالو اربع حياص اذ نزلا

 مقار علصو )اهصبوتعا رسوم 212 اول اذ اكن يرب انيد نوكم ازرع



 نا دعوا دقتكاسلاذاتاوأ نه | ٠

 كرلاوز اجان اذ بهاضر مرمل ناجي تحاتي زد زيوعرلا عسب ؛

 بهو اظدحا هقتعا ءيدج يسير عرمب دقق شقا
 وسلا يروا ال اق وز | ضفل لطب مو ضصن صرنا رق اب علا صو
 الفرطافلا يزن مهيد ليل يشكر يدقنو مباب هرم ابر ع تورملم
 مث, اكءاو ىاأقلطم عضم رفا عوباصول جلع ةدامرلا ذو
 ' سدر رات خاءنع عظيالرنمزلا مالررقل ار وضد تود صرخ

 لدي مزل تانوازولأو ت تاليكملا يعرب سد منع رار مدى

 اان ضخ دسك ناك رطخطافسا : الوصول عة داكوما
 انخاوم كيج اذ كردلا ربكولاىا زمان الأ حاملابزتكول اكِلع
 هني رعرملا اك نرصد جيك يندد لا
 اعل ةزعليملا ز اكاذاازه) تكا لإ وجت ومحل دال زنكد
 ا : راض ارعناك| نا ام اور رفال ليك

 3 لاق هان نايا حاضإو كربلاريغو غصن لا كلاذ

 يك دام ماب لادسل ايمانا

 وسلا ى!انيماعيرب ين اصح إى اراض رولا نع غزا ءأ كك :

 قضنلا لبسي ايو دقني ئةيلعكما ةذلإلي ف رالةعرلا ٠
 2 لعلام نجاه ةزاحالاوافقوم يلا اضواتقو كربلا

 ٠ وصلا لغم و اىادد كيلا كالو كرد لو للا

 الد اضوو ان فن 1| متم هااماخر نوطدملل اذالوالامأ:رضيؤ اما
 الا ااكه رجيم ةيرئاحياصل اخالو انيومل السي كام اهرشترل خان ظ
 مهلا ذي مور اما فصي لو كربل زمن ماذا موهوريخالا تلا
 حلاذاو ةاجا اعاتوفوعزوكمؤب هر وخال ثيججورم اطالب

 : اب زداكومابخأب مات ال اطورانلا هزل وز اجلع

 العير رساغل اذ لوالام زا اف فايس

 ضان زايص لولا دوك زو دانتيل ملا ةونجاما ردح
 تضالاذ اضإ !ذانالخ اثنا اماو هارد ناد اجلخلاب كنمزل اك

 ىزملا



 اروزرطعقش دان هنيعاذاهنالف تاقكا ماو رصلا جاين مزقلا
 "لخو واررملا اره ّىحاولو لوب [ماكرتملاراصو ىيومل |ًمااس

 ٌجاسمالع !] يبسالذ ابن اكموا ارددمو | | حادحوو وا هدرإ بع
 ميلتلا لولد حالف عدارلا ماو نمشي طاصملا ال هاوعبد زروحر لو

 ميالم فلو هامضر عفن تف اضالاو ) اوصل ةلالد فوفو جرم ا مر غ
 حلب ءاحاذ اهات عل احن طوطشن إل مملا نمسا ولا ةابك
 اهاهزتب تجتذب دل ادقسي وجدل الهرمل رغيف
 اياد رسام رهد اال ]ةأعلا رض هال نك[ ةجوتعسل خا
 نا مس لعزل رع لاما عصا اهلا منوال نطو اسي حضن
 ةعسلل والا :لو#لاة رض عسلا طخ نوير 1[ ضدهم

 ءدلاكزلارقعل كلن: تسس تنيك إل نه نيع ال ةياذلاو ةفصلاو
 ها رلا سال موا عم ل مجرليالذأ لحوم علا اسد لاجولاعو
 ران قرن حارد نتسعو ادب سرفر تل لعا تتش الف دركإل
 ءاتومهررل اطعدو اراكربن انرل اطجوشمل ذا ءزحؤموا ةلاح تارت

 او مزال طاقم نس: ال ضو أعمال موملا اليج

 تحمير ان دلع حار درعا مو امو نعبم طاق ديو اطحيا مكعب
 | ظريف نجيح ان دعت, كيرا ةنيرح ارثعن : قة صزطيو انا ا
 لج طم ارعالو دوال لوين دل ادرهاررلا عسو ضو اعلا
 دلدذل مم ماذا مياسارتس دمع علاء انالآخ
 داصف نادم ادفع ارقي اماع ل سلا وتورزذ نيرخإ ها
 0 ءازاب كّررَمو غويرم او حم اكلحالاو ضو انعم
 مه حادج و ردا اوبرلا 2! فريالا كاجوهد جالا رعاضأّتعا ماكت
 انمي ف صداع دس ضلا نعال دوا قستح عدي الفلجالالاملا ل دايم
 ىتيبلا رجم السلا نال "نيالا نود ريغ بيك عسل | عال
 إال تو أمم اكو 'دي اد ار وعن تسل ام اع جل اصدرت
 طرف اروع عع درعة اورد ماهد ةدوفاوصو ةدارو

 ياض الطبت لررلا )ارجو دش واعمادا :وكم جن رئطوصلا ا
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 وي هزار راح لشمال ءطبس م . ظ
 ساني لاحول دات روم خول تنراد

 كالا سكاي سالف ةرشقلا طش ءاووا الإ ذرجإو ليضوملا
 7 هوو مزعجه .وهو نيرل اب نيرلا عيوب

 رش اصول ممل ركزت ويضم اروجول طوق عضنلا

 تدل تنرعاد الو ااو راجا طل ةيرطرق خاف كور ومو | ليكم لع

 4 هوقو ارم نقاب او7 بلابل
 لالا جال اربي موت ادعو رونو جدار عا ارمي لو شدي

 نافاس اك ار اوا كاتس تب

 اسلبابد ارب زاؤكذوةاوفرنع تفي ريقماو الام ربقم

 كاافد جرا ةراجتياالصتتو ارسال دازح اضع ماورغلا 4

 خيدد فانك واعمل تاكد وزعم ةللح اركب

 ضو انض ماب كيال عنب بي ذاك ل

 اح ةرجر اعتز رئازهدوفاعنل (ميهقااوذلا رع طيز وأعمل زعح
 مل“: ايسضلع الا مير كتل اصل اجرل و لوقب هركد دا

 اكل يطعافاذارغافتتادت دكا عرستلااوتدحاو روك مق
 كوالاعيل ا ذكيرعإلاخالاءة املا عاب ىداووبت نايس لاق اكردإلا

 ظ ان انئاواعبر سري لافريزتت جرعتتلاةالعاجابازه د
 ملامصريطمب كالعزرالا مبا محيع ناس ا لأت نآو ومب

 انعتلمن اداو ءاسسالاواطا نال رطجتل لصوت! و'اربادع

 دش يي م
 انشا كيحب انوزتمرصح ءارنالا ئال مااا ذا ام ذالك

 لاقزبر غافل ر كريو تريز! او ينبع نلاركذ و ايتن اف كفل

 فءادالل تقوي ملام نال ارث ادئأ مارب كاع هعمل عقدا

 هام طدينيرإذ كامزلكذ لطجاو ن ل[ يرصابضعدادال لك
 ب ل اس ع رسم ّسشوأعملا

 ااا طول اكتتاب تيما نأ

 وأ
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 د اجرصاعزلاب تال ءاربالا عيجإ كرب تتاذا اذادائتموا
 :الوصمللمإ أدل و اعففاسصيا ودحر! ارسم كونمى الاقل طسيالامو اوشا ليام كاي يداه طب
 فق لاهل ةبباطم# كيال دلارعر ارح بالا ياس هوس
 كالدجاسإ اةايو !ءرلعاول اهنا طحلم يب اطمعركرتدال اطقم
 2 هجم ودل دما هيرلا طحقرخلتاانر ادلة رقمل ما مازخلعأ

 كوكا اهرياكرتخم اك ذا نوما الى انت اب عزت ع امجد
 رن هع اعرحا اسوأ طيرك [صالؤع يفد لأنا
 دو ناي سال ”مَوطبةلرلا فضيو مسيرتنا تلا زخا جون
 نزلا صن زيوقو ليملا ا[ ]دونر حلو أر هيج
 لىاعتبيوذلاوحو رصبال زلة :كلاحررلا قرت الاثوهو

 شفعلاءناحارلعل اد زرطنلا زخاو رتزاجا زعزتوتف دلك
 احا لامن لول رد هنخ نال نيرل أعبر يرش يتناك"
 كتل حا اهدحارعضو نصا ذيض يدل ا هع ارت دين
 سكاي اهم جال طا ضاق, نحارب اضل لاير

 دالاملا لطي ابل عسر لا ركرشل درك يالا وضيزنتك

 هارايعلابلارملا ناكذ تحيا ثورس كايا زد زم غال طفل إيمان
 مال طارصملا هرررطت يدل اوبر وفد أنزل اذار ون رطب يمد ومعي
 وايش نارا ذا وصحت [رالا لو ازيغازطف دل لضمان ونسي
 ١ دحا لخ تالين لأكاذاوقبسكيرب :صاقم | و تصخأ/ كونرم ار يز

 ل ير م
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 اصف راصتإع ام بكبنالقر ندعي أهلا

 سيو ارامل اؤالاؤ انا كير ونعلا نعجن يل لع

 الفا ناثلافاما هلع وجسر ذ ةئرل اب اىاعلإ ضر دز اوم

 انهت اهقتلا اذا نيائيرلا ءلصإل غال وني / عيلع اكانير نين
 فو ءاضقالا» تبان رن ًاثعاذ الل اضم و لارعضي ما

 2ابلا وسن ناكتمحرمون رعد ارن اء مارس عزاب مه ًاررمع

 شن وندم الع اهنا اهول حر رذلا انها ذاع وطلال مارا ولام

 تكتل لب لاما كمر قش زيك دارح ةراذا عدد

 ءدالافاق هلل هن ازوا مهوب ت لص زلال
 0 طاطا نونا كا واه اتش ا نيراجا ابيع
 0 اك ف رع زافط وجيم لا اوكذ /وياملاىوشملا

 7 ارا رام كصر ئعاسر يو رحا خاص هلا لريوزتي نا

 وعد اويل
 بدنك ريط طنا تحزن لامار يمدح :اليل اوم
 افلا هزوقلا كوز احراج اهلا ناسا الاد
 اح ديم لاقط اء ملا هرم ناواضياأ مس اىزشيعلا 0

 :مكصدركنونرما كلاس از | ةيشبارل ادخ ماى هوبزلارب سار أبنع

 اهوا 0

 م لا سال راع انيهل
 الدويم ادخل شرح ىو زمر[ نرلارهيزل واس
 ءالحتلاةناحا الفخ اننا ءاكيإ ءاو اينرلطن مرتو لان ال ردم,

 انو وتم نك دير الحاج هاني نانو دن لوز ييذ

 نينلانوأ : طش عوأر جرب ضب ١ عنود سوو حاول

 صا صؤنا دوامي ليل ذود ماما«
 لب فدانا هيرتنلا ف يتعب الواةلو[ةريلق عا اذني لأمم

 ١ ترقق الفالاد_صدحو كاف قريع ,ال امارات |

 اقرأ لة تت رح[ ا, 7 9 بارت

 ءاون)



 يي د مح ف
 دعبل يتسم يزال: اانوص يب
 كيم لاذ ةاطاذ عندا يدلل طرح ز عند ردنا هذ صم ا
 لطييلالسول كيبل يوكو نعول هل رجوي العز يملا ٌةمولخد اخونا

 نا (يلهر يعل ممطر, ا ىترثر ولو اسل ىرل تصح عطر ضي هال
 ال[فاؤؤس لاتسس ةاباذا ضعت فاكؤاو طا ىرل رع

 ب 9و نإ منير رلع حياك بدلا ام ةارساوطرش

 ظ 00 بلا
 طقمين امنياو ذوي 8 "كربلا زينا عاوخاسن م أعربت

 آت صحف طال أىا ٌوصرفاوا لقب نكداعدوال اهلا

 3 حا رولا لصم الاوان ااو يع حاوغلصر
 تيدال رع رن نعرف[ عبو تلت: جلارخمل اول سنو ءأيرمل الع

 ا
 وكيل الريع الج نوز ومو اكمال زيراو وأ رع
 8 شوارد الملا لريؤنم كة كرمو نوروموا ليكم كّونلا
 ميغ نكن |,سوف ناك أر وروما ررتلا طن وكمال عال اتحال

 مرش اةعمشرأبتعاملا ابدومنر ارت مرجل لوول ك هن زيعل كرد 0
 لذا تناوب شرور عرشااذ قا مزغألا
 ةئرلاره قبلا ةيزع 2لرمملا مارت تعز انسؤارؤنب لال قورركأ

 بص اق نير وكي ماذإيلا جاتا ايم هدر قال
 ”رعاربسلو حال 5>[,تكه الهو نوكيا داوهد يمل ضنرقيقخ ةالةركو اراذاوا ةيسيرول لعمان اوشو ماها زوله لس
 كل بيضا روع داع بالو امال

 اتش ةدارلاةلهالاع شبا ويطل مزلسا لادا ضلأقلا
 الدم شاب نكفركؤ ورفع تاره وشامل ةلهال

 ٍ ناكوييب امال كارل عمو نسعزع طلصا داعب نارا لسد
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 جيه هلل الاسر لخالع ونال ا لتيال زم نوم ابله

 ةاادرفو ااورياهاط غ اكن اذاننل وش رصنارا عا يسال |

 دافصلاروم ولت ضدو زلال اجزاذاازكوداضتلالاعاتسببل ١

 1 اونا هاللصادرجول هتد ارك الوش داكأم ارلقماكاكرلقول

 لعاذلاىواتذلا وز وزب دكان اكابر 1 افلا ول حرك ام

 هداف و خوما نك ابن خا ا نددعاو وجور ةرص :ظاكيلغاذااذي

 دابتعابر دان اد يادرب اورخا انيؤيانمأ نوخيكو ايش لر داونلا
 رمقل ازال باورلا قانقايزاح انملاةيَرَسلانالحب اونو جاف

 "يشيل الو انور ايزل لغو ود وكن كءاذصلا عايتوا نقولا ذأ

 كاطيحلى ا داش جونا ذن اوىراذل صد ةيلاقاثزسلا ل اعاذكالل

 كدؤل/ول نا ربا نمل ةيالون رك |منب اذارضا قلن الك نع رشم رتب
 لاق رلحَفسيال ةوضرت اصلا نحأ زل درج /ن هذ لكع م كلن
 لش ةولتخا اي ةرصيإ هةر تل رحكان الا الا
 قسنئاطيخ آو هواعط زبن ارعول وميض هر رميال ما ييصلاد

 دهس رلقملا ال لوبيا ضو قات الام جرحو لزملا د خب اهدحأ
 طع اذاالعارمصبا هضم لاق تدرب شم زري ذل انع
 راو هو مانع: و نوم نولي نآونيوثقر (ىذ وو (نؤ دنس
 موونلا كك ذرب انه ويل ايزعوروهو حاسو لتعو هزاع
 ابقلمتمإع اهو !فللاهوحو صر باوصالا زعرور اه هوز كالاو

 هوس سرك رك رارفلال ير وأ 92د[: لأووياذولا هاهك
 خد اضياد(رتجالار امرت ثدالو كسوكدنا تاير مل اباووصوصروكي

 “برة اونا اهدنا ان مالورتلابىااَنمَتاَب
 هتفوبو رغرلارمابوا هدرسي زكعلعل زلر عربا مقزن حا زكو
 ره ًائيولا د أنذي ار ة فيو الوالاو درخالار أنو باوسصلا
 ”الويرفيلخ مال ارسسعار ايجرتل |لئرإع (ظذ ةركيالو ول واو رزقا

 نة طواها/عرذوراو ريغرلف م هلعلاذانغتل اذ هس

 الوان
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 كرلطلاء اطنخ رم انتل لخاوارلتتلا لبو سلا لأخأو
 يانا ائذتملاواتنازم ميسا لول هركيال دسم نم ١ن او ورايا عروثلل
 كئاغازله كوكب تيك اخو اند زعع «لسهذارذ ليقو نيكو

 اصف اطهف زف دواوشا ضن ناين الاملاح مشروب ذ
 زافلبم لدن روكير فانا فانك رب ويب هسار لاو زلح وما
 كاره ديو امم ازمأئ تلا اورق سر : اوصل انالز أعلا نوكأ
 دئزبزو يي دروس يه عا

 ا وادب لطراتتو ا ٠
 ظ كلين الوكنغو دوكسلاو لعمل فض |رذؤتل امزؤلا9 2
 | "انكلهيردا مضاذلا كاويد ةنزحالاو مصخطمب غزوكرامردحا نين
 ا ةرولامئاشقنا او ةدامزلاطلع مون اليمحلرد غامو ىأعملا ردك ايلا
 ٌْ ىلع كير انا تيم مرح دا هزه ل وزولل ضال لطتكوزلا
 0 : كانك نول ولاداصرف وز رل هربو لاما تح اماما :المد د
 | 8 يرتلل ]ل غفل هزحن امنا ١غ تمهل اموا لا مكهأك

 ظ فاسو هرلاو يعل ليل الفشل دورا مرد وكرت يضخ ٠
 نيام زال نيس وبلال حف ضف زعب تحيل مازن
 ا طاورعال وق تيالو ءايا يزل شيل تماتفرلأ اوانحيرت انف
 مخي حع تسيل حاولا ةداهشو بارا يحاوكد اصلا تنتسدالا
 مو العواد ةسيرطعطب ليرزعب ل اووا الا ثزهز مسن تناكاذا
 ْ افزع جادا مودؤكىد اني ايد انهرماب العود انيّتح يكلم

 أ دان[ يدب وجديد صلف نكالفلا ديل ورلد نب هاكلطي
 و ىدادولا نو ,ناطاو اوراق فن ال زك سلخ مدجيفد

 ديلا رذأو نبل لد نم لاك اذ لوزمملا روضو لا قولا
 تشاو :لامررل ا أوز اال مامل ل رمل لوفد ال كوك ذ ل



 ةةنيةباكضاتلار اذا د ضأهلل تناكريل اك اهرارثان

 عاق كاس نارفإ لشي اهنال مف اذا لاماواقاع
 ةجاابوسانلا لانو ةراذق هاجروا ةلبلاعضاوررفادالطوا

 ةمهتلا ثري هحيو هرا هيرب: الليل بسلك ا:

 ظ يذم نال زا وق: لقواعد
 افق بن ذداع تربو درجو ا سميعآس يش (ينم دردانوا جاد اهمدايعل و امر

 : داةداعل العكر اضطر الار ميلا صر الاد أم

 اةجهبال زاهر رغو ءادزم الكا ناب تناكول ذا مح
 الأوذجارطانلا» فين عولام هذ تقول ادا
 ضياء ال ارمَدوَحو املا الخ اريد لحال صال ان هزت,

 دع هرقل الأب كاواسولح نيرمةل نب ىوسو ةرقفل اجر |
 : الوزغ اغا وهلا رزين انشلاب كحاب

 مي امع ارهجو ةصصنا] و ىرردل ىحبسلبالو كارصآل و اهدحا

 "لينال اهريغالو (رنما ل
 مميالد اكل | بلاد ع ىم ريرم الو راقول اذ لا أكحا انهو ءأضتملا
 "لوني اد[ تاره كنا شلبألو زد حر تلبالو ءرعومالو مم

 5 ماع - هيدا

 كو مه انحاز
 + دج 2 داوم دئاعت مكريزملاضاقلاىاووارسو

 را دييغو تبذل مه زين لو ومار بالا عتح

 لطبما وول تش اك نيبلابتدش از ذالاقف داره ليزيب قرفد

 ةدافاطأمدوكؤمب /هن/صوعبام دات رق ناوور أك
 حك سوش افاست مذاماذوطاض لما

 ديبلتان راكع وو لل: يعل د صراعا غمو لحم
 يطا لع 1 وقدو يزرع

 قرياع لسد ا ذاك انهرفركذامحالاو رات او ركذ نأتي

 روما



 ا اطال كا فوم يصل سوق
 "ره ارث لوف اق هوقب قلمتم ىلا دو ظب دتوافتم بتواتلا |

 ت3[3/ْ,كارتس هاون رار جيرفت زيبا امحالرب :نلمنم
 رمالفإو ممؤانغتمت ريال صجلذال انأئالت لانكا عجبو عافالرت
 اي ودول زم هرتو نسبي ليد عرأ يخلد ةمازقل لع
 اعلق هس هدانع يعجب ناالا داسيا عربا راوشلا

 بم العو رلا لعرب ىف يلا ناكرجوب ما ذاط را هالركك :
 !ةيذطا رامز كة بوهصخراسبلادانا
 هتحبؤل دان يما دقني وأ هظزوكر جب هسبفقرسملل قطن
 دس ايام هسالف العةنسب) ءقياق نيوز دنع شلع

 طايل[ بييعا تي بجد ليهو ريؤمرباثي امج قي لقتل لعأ ٠
 ب افيطكراورأ ًايلالع يب كرملا ماذا ان ارنوب واذا تجانتحت
 'ّ زجل رسول جرت تاو :نيلاو نيران! وار اسياخ
 سكان ىز اهيل ضولضلع ةررؤلا عميل هادا تس اا ذاق |

 كاطع هاو اهلا رض امطن اهنا هراوو تجدر تاق ش

 الو لامزعبتسسيل (مالو ا يدا اريع كاسم لا وطصاو اير مال
 قفا ىانتالارهو1ن1اع تاتا انركذانعرتمب تيا |
 بع لنا تين اراه نذل مد (ركاهارسف 2و تقولا اذا
 افاست الكف اجرغذ ةزئاج ارقد |, نع ةداهضلا رمز اتقول زم اندرو

 لاول زر ال زبور ضاق نيس يدل دين ماريا امن وجيل
 الاهدل وكلاب فار نذ نري يبسالاثتا
 مع جروس ل تشاو د سل |ذام د نو ناب يلا للام ا وت

 كيان تدخلا قواك رطل ولسل و نايس تيل ةهد أ
 وللا بان يدعم رذو نر دج ب كمن م للعسل تناقل

 01 اب( يساكيل بتايا نيهان لاقل عفاف ّْ
 "يل ضنا اقل |لزال ليصالازعاشان هاما ذاتك طل لاعب '

 51 بيان لولو لزعلاد نوي: هادم اللامي أب



 اومنتا ابرز ناله كلاثلااماو يتلا تح ويورور زماني

 رافال عاكف( يعناعلقنم

 «ىفئعا مربع بانورق 79 اضياانهو ًانفتلا ءاقلاءأ جر

 ددضور يتب اتمنا ةرذع ضقت ملى أةناج او ريكمت إبل

 ”قيارحو ردو لوال قرر وضحدوصقم ا: ال ءؤ انت يق دمار أح

 امالاد اردنا اناداضما ضاق مج اوفر اداردز ا اكرح

 ؟ةامتجادحا :يزمالذ ارعاجالوآ وبنت هلا باق اخ

 1000 هودوهأ مفتي الد م .اضمل لاش ايزو الاب اترتوزحال لع

 ثالثلاءقلطم هر انزيم م وليول || تقر ارم ا ىييور هاشم

 امانفنب|ميغرربعردر دوس ركو انج كلاوورتموسز اوكوا

 ١ كج م تريفيشاةديرغتدو لاق اقت'الباتكاةل لفل

 3 الدرع مةلركدلا اناازه كاتزماو لحد رج انوكي مل ءاف

 فلاح 'ءالفزلاثلا |اماعدالاعريزمالو اون ايرث لانج دلاناك

ااماو عاجالاف طف نت :اهف لوالانرسل كلغ
 متدالفل إلف جنز 

 . فللاؤت اوناوذلا ان هجيصماناك يد ارعات حدب !داععردرت

 ا كرما ايلا :انقدا تاتو تركز رسم ننقزنل

 ' "؟قاتاحلاد ورم دات هاند: ف لوول نم

 ظ أفا ب نو
 تانورشت ناب ]طباول حر ءامزل أ خب مو مش تما زمالك الرْون هإما
 جان وني لف ماقيل اصئ اي رن انيلو الاوز اذن يزود ايتجالا مل

 ليان زو:نايسحي عل انخأتلا» نود)ال م دباس ل

 درع اكوا سلي هاوس ننظر رع [هقامأ كلم عزعب

 1 و محامل
 مضئازكهونؤ تام امداباهااس,عراازا زمن املا مري اكمل تنك

 هو اا يطب دبس موبل اكد رول حزبا نانا تعداف ؟

 كارل اعرااو :اانكورعلرب أدكلا اهارعدرهمس م. ضَفو يَسْو ءداول

 هلا أقف ةزيدلاب كيضقد يلا فارعم تكرتو تتامومال اذزريمازه لسد

 م



 دالواتامداىدكزلا كالؤ]ق تتامارنع ثر الايعرت تلا كما نأ
 مارنلا عه دزعةر ابعةزيبلاب اثضفلاناورسو جفرل ريل دبل ءاقا
 خداخ|ةزلا زلت أشاد عضترب ءازنمل ليل تم نا يح تق او
 زدني ورام وعد ارجاع ويلا كوالا ةووانيح
 كلاود ةراحالاو ءارشلاو يلا ذوقمل زب تسر هاما ناانطأبو

 اماظ رمد نعام زغب ماه هوكواطم هيلو لاك ناكيترفلاد
 زهور لا كاامالا لح ارط |. وب | هاظزفنب ني ابلارنعو ان طأبد |

 راكع ًانطاب ا اره اظاررد وسي ١ ا اوعج ارياف بلي وركب

 اقبالا تح ارنا كيرل |رحازتل عملا: مطو | باسم قفل و بسر ع
 ١ .نرشااو ماتا هنن نلوم اذا مقالا نيم انتل لع

 /ظ نأذناب هالو دار زع داتيادر لادا انحش :

 ًايوزحوز رافيلا ا سنز لس: كميوز جلا رن ةزملاضاحلا يبا

 مهاقتدا كيوان. ذ لملاك اييظو 0<( نطابذافنل
 قل مالو لاظضولا نفنيف انطابال ل هاظتوجر دنل ةدارشم

 كتاكيرب ساحات 6 أماه عداالحر غا كدرام اوكار تروس :

 . كولا ممأ أمري كمل ءا تل اقدام اعنل اب طق يرهاش ماذا
 انهار بر ذعل ادقعني مولو كاجو ارهاش مدر عل اهف طزحو زف

 كلذ هاكعقو فعول دوار يطمع اري تش ال 20
 قزم قمح انستا نمقل |يلرسا اروز دوهنلاماكوانزلا/ماررنصخحح
 آس ازال هزم ادصا فب وارل الج م أشمل يولع
 دارا ورب كل هذأب زيوس ذا مادكملاب وا هوقو ونا هزم

 هزم ندر اضف اول دار ككيلف ءامالا ماع ا م اه

 لو نيب 'اطيكيإ مذ اهنل اجو ناَتاَوَرقا مانو 2 لع
 اطل راد ىوتشل/ هزي هرنع اطار رمد هال نيمو يزال
 دارضالر كفيطقا ا ىروصلاىو اتذلا امرها فن اعووتفلا ليد
 مالا |ءازكىونشل العوج وار عزفت الخترنإ بلد ىوبالوقد

 خا مالكرس ةجرب وضخ رح لوف الوم ولعل مذ ل الو تيا



 طال كيلا سرتب بنيد اكمل ظ

 نب اةرال 4 لوخيم قرا قلسولاحرارضزعضتي مل امثل رافعا

 ٍ ا اصل
 0 ظ
 1 يوي اسم
 فراغا اريل اعز لعهد اف بيا ها لعاننضل اكل عانمتإ رصيف
 انموداؤج بامان يش بان كالن ولا
 ملء يضقوديل ادع نيبلا ماذاقياغلا ك١ الدماهى تشب اورعديأل

 الابل دابا راتصي اغا رتكلوكزكتو بار تح

 انني ضال زعرقحداشاو سوني الكتل: اقرا
 الرداد طي يذل اوبل كلا

 ىلطانإل ا ئلادل خدمات : ٌلاطة تاك أما خالف ننطتلا

 لاطمإل ايا العر اضم المسال ينضم رع اونوو ما

 ١ مئدنملاو تركت[ ضنشةدابن انررهو بيائل نحل اطب نمذت مرعل
 1 .:افلنن يال ةزلعتر افلاطون أداما
 دفسووم (ثانعزفلرب أهلا طيبتك درو اهلا ةلاق لل ضو نت

 عيب اتيالوف يرلأب تعتاد كلا نينياورل ارح ا غانرتع
 0 اوووي علا ةيالورجز وكبالذ ارو رثر ولا ركمالا ذر"

 ل بالاضويااواوترلاوبالاأل ضيكدل وسمر "تكي و متبناو بانلآو ٠
 | لامالا اة بلح رلي دم رقالا ملا قلو ميلا لايضولاو ثنا :

 اممم هي ا عس

 ازكلرمتمالتع ءاطشي وحاب طول ولامع مزولاق ءرئا وارسم:
 ظ كح أرزيد اةطخي|->ىأ كك نار سلا تاضارلا وشاي اناتلا

 ظ زادني ين كقاباب ستر او ًايضاق ل27
 صوعوللاع هازل الدار 5 اهنعوالو 3 نيب! !



 الدادكهلان ركياذ ب زوجيال دل او دولا دزه ءافيتسو
 ظ ا او تعا دكماوعإس اكس المل كف اربع ةيوفمنو أ مهل

 ضو ينيك انيوا بكد . نلاربلو

 د يشل لول اتساع
 تارت اذ اخاسر اعزقونسف ا رزهج كانا ظ

 ئهلادوحو اش اندغ ار اتنانالاجخا/ يمال ون تاع :
 0 ل مم

 5 عر اذاو أولا /يلع الو فعرض عدل اين
 ب ل وؤروب دال هوان

 نورس لولوج د انضويبال ةطداذوما
 وردا هرحا لكل حار مات تاوعناو مهمل كزغلا

 اذاني نينار نفرباو طلاب هايم ازيا
 ١ وراه وعو علطلو يبل اؤاكدحاولا ئارناضز زوكيالو ايلا

 اناواالاو ماكاذ ضن و ةرئاخ الذ هاق2 2 هزمت اقوم
 داو ايكلافداذام يال يزن

 اين دو زهايمر زسو و بش عاصم 2 :اكاذا مر فلاخ
 ذر فز ازا لع حدو كيالد اهرغوكياوقرىرلاكلاو
 هذا زحؤ > حوداضف افزسانل/كيع بالو لزم ال |اماو مام زلاخ
 نان يحاسب نات اضل انراصاذ جامدين اًضاقلا اح

 لوشرعب قدح ايكولا باعة للع بلا رضا قل خمس امرهنعوعرملا باغ
 من شوري الا :ديبلازكت تل دع[ كولا تامؤال رغنل لهب
 هرارق اباء رضي ب اجل عمل ارق اول هرس انل اب قذر ازيد مقالات اقد
 طرح يابت اسم ءاد الكام

 ”٠ نيبلاوكتعيضقب نان بكل امدح اكول باول اكو نيب اكشن
 ”ىذاولانلو ثراولالع (ريضقي يبل نو | مروي عت ءامرأ
 ,انزع نيل دقو ازكو آلات راولا لع ارب باغ رترولارحا ريتا

 | يف هالك بلا ةداعاب طالعه دصلا و ونا
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 لاو ءاصتميلاوبر ركتكو ولدوحرل ةدارشلا ]و مجيإعاوربم

 اتناك ةلحازيات باقي رتل [ هممت لاهل ظ
 .اوررشءاعزلوف ناقل ايل الاالو نان عزو امزخج ال لوفارأما ال اع مدت

 يرحل :كطونل بابل انه تازلاب ومو ويب رمح ١

 "هير نعتعبابلااره دالة رق نرهارصو ةرثكم هرداظنو

 ناني, افلع بتاع ارش ةقيشلا هسا رمزا :زجلا
 مد, اقل رسيقد لكل ب اقع معو هكا
 لد ااورهاظ نان لوز ماقالو سكي وماذ جاتك
 ها اععوجرل ادار اور. /مو ات ءاعاذا تلغكيملاز اه َىارتحتسالا ةروصأ

 هتحرص هل لب قلتم اقر كتكي ءاضافلاكلطو زا ةررس وره د
 كلج بي مج نرد يقل شل واهل دا هوكيو كلا دتكي
 يلا ةدايشا 1 بيتك عقباها انا راندا
 ”وصقماز از يسرك كوه باد ل نرالوينلل نولي

 كك ذم اة يتحتم رداد رياعأوا عااد اكأيلا هتكأ
 هنل ادعو داخ نكد ام اتيس ير 00 حا
 نامي الو رب خلاني: اخر اتعلأو تاغرل اذا هذ جاشالو طسولاد

 انالب نكد اراد( وا ةأماطعاساكلسر عاب ناتو يةراشالاذإب
 : د تيصولاو تاتملا وارسو لعاةدلط تعبر ذاب لطلا زحام لكرب
 :لولادءوشلاو كن دوحا تيرا ضللو ناماللو -ضمغملاو تيلاو إل و

 ةةارولأو ددلاذ | بقي ماي احراج د اكادارتملاو ءأنرلاو
 النا|يقادر (هدملاؤ لات انا (ة3أ هوت او ملا لوم وكن اذ
 ظ اللا زي دادي مالو راد :ينلاكوقنما كابالا نم
 ظ ةلقلضويرب اع طيمل ذا 5و ةدهملاوكرخل اننع|قنب مند
 ؟قبعناهالا هودريبجلا باني ةابالا المال بلا كلَسَت هانا قو
 ركلات نوران ب اموبمب ايتن دارج هطدرشم اميل يشي ا
 نال ميؤزبشال دوو رسال اما ةاناوونذلإلمو د[ تمتا اقل



 تارت ةرتسؤت ةداماقسالائاواسمالوةداينلا عتاد لاةيبشسأ
 - ميلا توتكما باقدو ض املا ريضلقلا ماع هاج تكونو طي

 قول رعبتكبد يكلمك ىو او اعراض الاول و

 فالطفل قا ذنالدزر اهل ايبةد ارهاب اك ذرررق و زم و رطل

 قنا مراسو اذ اماوجربت عرش طاف غافل اد
 .(ضاو يبزعلا دوب ءاعاع اعيان آو مزاسآ »و لعالم ةدارشالالا

 زوري مند رن درجت شبالزم الاد انكدرك؛ اذ يبات ةآ

 ظ يمل اذا ةد (رنلابزركياكدالما تول اكد ليي ة ناكها يظن ١
 أجروتو جوار نسازهوريؤتلا عونيلشل ”مرل السا عع تر اوتام
 يرو .الناجؤل نب واد وضالعاهنعلا
 ان نيا رصد ملل ارتب بكي اروبا بوتتكاارقل
 :الايتلا ااإ نب يسكر ضخما نضل
 كال اةبارارضادلا| كس خارصا هلل هر انلالعة مسن نوران
 قالك ةد |ضالتنوهورل رضا نهال تلا نكد مار هالا
 كما مولعمو مولحم لا مولعس ماجا زوكب ما طرتشي »جل
 بانك ولازناوجيانونأيتلا ميل كرما ىا مول سولت وكرم اىا مولع
 اننتلار أقارب دودجولو هاطخ كر از وكبأل, انك الز أقل
 يحاور اصر الريم اقلا ءإهن هياكل ةلم ب ابيليرعد داجوزكملا

 انا جات [يشلابتن اميز رجنكياادكاذا انك اال
 تاز عتين خا ةرلب ةيمضو ةدابؤ هذي كاره كانك ا
 ءادازخدو سيريا نلا شلك ا امتد( ع ريش نان مركقن الو مزج
 سلب كلاب ةد (شل القزم اجا |رمجسو لغد خلع ةدايشلا

 كامل كف مالوم صاخ زمانا ةد ارشد لقنو ليال ضاقل اكد" ٠
 ضاقزم | بقيالف توفت ماقال عررذيو ايدل ويني عزارتحا

 بكرا و] ةرال ير حلا ب تكي لول و باك جيان نحو صاد نانك



 3 ارائك قلالاد وبيت نوك روك و قامبسن
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 اضمن[ خرم طل زكو كم داتا ةبافعلا
 امدووا الوسر ؛ ايو تر تاراابو اضع والك ضقامالا

 لكذود الي ام عيا علم و لعبعرب 9 :|نحح بياذئاكذ مال م صش

 ملي ذلك اف يأ العماعل جوتن خبز بكن وكال كلاما
 كل طابو قيد اروهخو ارش طق ماحانإ فيددللط

 ُ اهنكو ةدارشنلجمدايللاز اكيتزحأ ىلجح رم ع . أ

 00و ْ
 رس تاو ربو مصخلم اهدا برتككإ[صاعأ

 تعمم ول زعل صن راف ورا ةجكما>
 ةوقذ باها رضاها أجب قلمتلام حالي خيران د ] ا
 مفخل اوزمءازب اعل اقفلا بوتكمأ باج قلعتما ماحالاا ب

 رضع ةدابنإ]ةنعالشيال ءايتناوا ءايت ا اكداوسبن
 ويخلإل اقك)|قني ىت ايمازا د رسال ةدأبشلاءادا دز الد

 لصالإؤيرن ةدايث| نب ىذلارهاشنام تكد ااهيلا بيككإإل ءاقكب
 جطبال زاهيضفل يذلا ةدارلإلح ةدارنلا يسلك ةرابعب
 ريكس الداب ايار اها اسةكيونشلا وذهاب
 فايل ان عطفالا رش هيل اق و[ :اين كك ازعد
 مشد طفلا بوت رمتكي ا ك/ ناو زمؤ ارتي

 كايبلياغذانكب مكر زعم طفل ضجر تعاد بالا اجاب عض ؤع
 زوي دزبرف داك ماخذ بولو وردا ىيلجم ةدايتجا اال 1

 ا ةمانايعإلا تذيالف مافن ماخلإو طفل وذل لا

 ذاق تيل هلو عبو تس عليا فتكل لير امزلم ٠

 الف يلد انلا ب انكي بوستي امض اقل ارنع داما هاشيو ا عردخ

ْ 

 اناا :دهن داتا قطن ارمرعصلا ذاع ةيراخ مقا وترعم

 عاحي



 يلاقي ةدايا دو دولة جامي
 نعل ]ندا قلاب ايوا [طبئابماق

 اللا داقكاىأ الوصول داتعتلا ها لانواع

 ملاذاو تييثلاةنالولارابتع اب هول ضان أولم ال رحاولتخنالصالا
 ةارممةوااجرحإ ]خذا ضاق ٌعتلاول اريو صال طا مالا داعم

 الاءأنسنا قمل مارعافانككريعس رتل هرحالا فا ملع
 :ةقوالطنر نزار اه بابسيازةئاابانطتلا وأ تلم وكلا لن
 و صتماققل5 ىلا بوتكا ساو ار مسا رع بك( اال
 كول امرت زغب كلا تبا صلو الانعام اف يللا
 : كال ياك او !ةونواتككادارسق تخيالو امش تنس ئت

 : وسو زادوا ةيوجيلا بونكلل كولا :يت الرأس سأ نبرملا ْ

 . لظيقتك قلاع باقكاولمو دس ممل 526 ةاضتلإ وتنام
 هنالك نهر يلم وهن طتيلا انا, انوا
 لاقط اتي تكرم كك رزعنحلايلعاو ريش كيلا دوبل وا تكأ
 نجما كتنط لس ل اذدا كر شانه كفا امرك[ ناكل از
 تلا بشل ماذاق هانعنل ادعم متم ابدل فو ركك لفامإع
 لهازبلا زق ف لود ءرحواررع نحل لعم ذك ةلارزعا عرش

 كتاب ميمماش نم ماندري يا
 ابو ارلع ةدارشلا ل وذي شي الذ د مرج تسد انذيلا هزه: الج الا
 كأركذ ةفاضحل نال ءاانفلا ب انك ري وصل أوم احل جرش هزكذ ام ما

 انهو مرير دايو ند نيرو طويق خزن رجلا داما
 ْ ناجل ثلا هزه ماب اكل ةركدرحاو هاش ماذا ناو يره ماقااذا

 هد يشوع انفقلاداشنلاذ تيدا عقيف دحارلا :دارند هلا نكت
 هادا بؤ ازكب اكان رطقيالف دحاود انه لاقابوعمالادجو هاففت
 وو نأ اذا هاو هزت يمل تام أو فا مزيل رضاقلا
 ارلب زال عغزهرل ماك اذا زهد حاو رهاش دامت افم ممأيقل



 1 دلال
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 أ

 ١ سوح نكاد اولا قركزك لغو ترما انه رجلي دملا 06

 لوي يجودل ول ادراخ [مرلعلو عطس غاري جال دلع

 ْ هاب ةداغلاباقت د _فيورمضتلا لعبيد 0

 امل زفت هاهنا ربك ضيعت تتر وز لنه

 تاناجرجل اركوإ ةىهب اح: مداخل ةرابكالك 2 جرود نأ ار او ىوعذ

 لاقي مرتمارضد اولخ ماما اختو

 نهي وجرماا فرو ريرم نخيل داما شصار نال لعاذا
 ) ةتلماو لعن رضا هول ان تءاس سلك رول ىصالا ديور باوح
 أمئاطل افنوكي تلاعل اق رحاو هاش تيدر > تحاول هل اجخولعلا

 هاش وهز حآرهاشةدارش عصر تجزبر عاش اطوماوشنف وب
 3 اسف عش ةد ابشل|لقن كابول مسااركل) 0 لتر اهلاخاذك

 1 ا قيتعا اهقرمخ لا

 هل اهرب يحامو "ناس ويوصل دوصح تكرر ص هل اقن

 عدلا مايا وءافارع مكلو نمر جال 3| لجعل ةنقالا ِ
 هيلا هستازتو انتشال فرب تو لع عر يملا عزركملا
 مها ةرارلاظؤل ورضاه أو ىواعرلا ةةءاشيالاناهرلا طحنا

 فارس ارغب وكر ازال أرتحالل املطق مها تناكاناجباياتحيام

 ةاهتفسالاتذبالو هّدارتتلال وشر مد ارث .ةيشلاورلج رم ااع" ١

 ارم طتكازاالافتحار اشالازيئبال تالوسل ارك انتا

 هلع د صوزل هوما لفن ذحاو كا اذ ذح
 ظ نصا انهدعرضحئزلا انه عداذ بكرم [وضدو ىلا

 فوغ اركذ ريس للزكو ءرغاطداد ازهر محا : امري ةدربذا
 ال انهلجورماواازجوترن بنكي انهركذ ور اال ادام يلع

 تاويلاؤ ارث اةركزكو ذوربرمعلاب نوتزنال اونا جب( زعم
 نهر تطفو بكي ارنالادع العار يع ضمتو تككاذا

 الث الا ةريزمملا ةراشالا النصصن فل ل سيعارزمل اذا اور اشاد

 نجلا بوكو نايس لذ تعم زوكمالو نيالا داش



 | ,صالرزناوأم اجود و مرااو وب اويهولل

 قنلار الوات دقشولاو تيلو برعم هرذبؤ ل ان قالت
 وجب مدل [...رقاثولاو :ل زعم | مإكددال كصلاو ناجم
 فا وجر اب ةرك جنبا و نسا ةيىأ قتال ةيفنم رعب رم
 ةيكينبد االار انو رهرتي نا بج صليل ز خال لفسو لجرل لع غاكا ذا ني
 امبذونصي اللا والواولعل ئزل ل مطم اكد اوس جار ثع لغلا كة هارب

 وااتيولملا غبي اولها اصدار اذ اؤراخمل انهو اعوولسلا رمال |
 | انرغتش ل رعت :لطتس دل انك ث رو اءوزج ونصب | .

 كسور يجي نال نن افلا! ابهارد طياحر مل والا رهآ كيتا ةق

 وكم (زارجا جيجل الهايم وهز زخم اة ازلا 1 ورم حمل
 هنادحأو دار ااذاف فشلا دالازها نركيالر د ايف سول محارم امر
 ابرد تعفشلا حول ثرحبو رؤيا زكم طاق ي طرق د ١ دادارتشابإ

 ات الهسنماعلا (رو هرم اح ال ةزف : اننا جدلذ تمي

 ذك اع ةرروملا قحعضمرحاو حمو ادا يسكن زاب هدا دحاد
 فلا يال بابل قفبف ءاولايعز هل صفشلا أكراد اربف تعيش
 : انتو رعد رشاد تس سقو بوح اعاد أ نح
 الكت فوؤيل راسو ا اهبهو هلع سؤ اد ابدا زعيال ليتر
 نهلأانتورعداو نم (ترتشاك تيا فدا انف يبل ارضاقلا لاف
 ةقلابإمتب للعرهو عملا تقولبذ اتقو حاول وتل عزرهرف ديما

 بهو وي /اذاوجوض سلا ونضيالف لولا جلا 2 قبفوتلا
 دنياي الذانلا قلادو عوبس ارم لم اهب روش أق قفار جرس م

 كف ير هزم تبرر ال ]جرلا ومن اننلاو ضف
 زكا اياه الا اكول أ عتطو تيرتشمالاذ خاج رئال ءارشا
 لايف نام جا. ىرتشلا هالة تمفل يربو لوني نزيف اك هدا
 دوب ول دارتق ريفا ريصفل بابا كرا ذاف ب تباري اذادتهج

 : دضووس ةازوبز اعد مره ار د ةرتجرشترث !ايلذنو دير ال كاس

 , ةكزهزالءاشن فااحبوا ؤطياحالاباب عسب: زويد جاه انطذزلا



١ 

 2 و عج جرو 0

 د ايفليعوتتع متاع ةرصبأل د 1و يم
 ش ماسلا و زخم رخل ارح انهو هوا لاو ىوبزلاد
 ضقانتالف دار جلاب مط ال طمفلاو ةقوتل امال جويشلاد فول

 تك مف هاررلارغبقيز أزف الا نيبو تونسلاو ف : 0 ِ

 .قلفلاذاام اقبل و[رفلاو رتحوادآب :

 ويضل اةعةر بع زايد 2

 :يدنبلاو لاما تيبمدريام نيرلا ,مجيمش زعةر ابعاكن ماقلا
 فلتر آل مر ار شغلا طعلخامتزون:لاور قل هدرنام
 فلاريتعل إب دج 4 اقو قرم امقرصم 'وث لع طيلااذما هدرل

 الل اذاذا لا ال وزر فما لع زوكمالو اجا رتيرصت اهل
 اذأفزندإ اطباركق رارفالا درس ني لؤملاو هرزذ ار تفك
 قلتو | ررذ هرم د اذاذ مرملاب هر ذيل هدربرط

 راج هج نك 1 نو

 57 7 ل 207 0

 ليز دلارورذ علال عرعر ككاو نمل هزه :هكرتشا الر

 هيك اءاراباوابلازيهرذ اه خس اراو اييرذ اع بدو م

 دقعلاف تعقيم زمر واذا هيمو يبق اشاربقب

 كلفصو : مزمل نفت و اهربكمملا همالسلا وص [زتق ( عروب

 ا ةكبوإ  عورنق انتلارهظويفوتل ا|طداذاو ل اير عال دصز

 | ةدلصاب غاكياو ومر ف عدلا وهو كترلالصنسادابنعإ| تن

 ”ارقالح فكاوا زالت اتحاسكل صب ادع 5

 يرام فوومز ىفطركذلا هزم نمو هزحاف بكم رص يدب ظ

 اان ماركو الو لذ نفل زمر اذ ظلطوزصلااره جات
 لطب اه

 وتدل مافزماولا ءاسنتملا عنب اهرزمو مامالزعطرأذل

 افسسل نر ءالصالاءال انها
 و ودل

8 



 7 تطل لكدحأو د وكانا اول ابان الا فرمزلو
 فاو ع وولاط تأ غاورح رع اوتك رغم ا امي اذاكإكاللا
 نيصنو د لن الاولاك "هحرف كريولو اهنساداش مادا تيب

 لير ولاقو ةوصبولساةيعتلانك قام تيكا انك
 ذاكارابقاملع لري لا هلو لاخذ تبان مالسالا كالاوفرص دلك
 "تناول ملا نار جور جام لاورجومل انتل اذا ةنوحاطلا كلثستم

 ايس ازهر اهدتسنو صخب ظ

5-0 
 ةغادرأو تناعروم نس اًارهز اف تاكوالا فذ ارو رح

 ضلوا بولأ اف ميدو مدد -فامل جسدي لو ثام م زب نرش ش

 ؛يلاةهبرول اهني ضيوف ائل د نيغاثر اوال تيملاوروم ىاززها

 ٌبرملاّوح !ذ ول امير [فنو :ةالذفل قيد ثرارل احدي طلاس كازا
 لانكا دت6[ني ا >[سايرن اا !|صالا عيسي هرهد
 كلب ةدالفرل ايلاينر عب لول لعذر نه جال لقلمك

 | م دويرشل؛أرلاوا ”ةرولاهنإب تمس :كرتأخ وس أنبا لوا اكزل

 ١ لطلبك ضتشأب وأ آتي اجار ايلملا
 ا 0 انالالدخب الاد

 راع كيؤيوبياغ ثدراو )الكيد ارك هاوؤلاوا"ةذول اك
 "وضد عابس جس دفلك, ااا أنا

 ف بياتلايخاطتل ورز اارادودأ ا مانكو نما ةلانكل ]طش !لرفكملا
 الاسير ]قت لبدبل 2:23 بلوط ئاتست دخارع جو
 .:قلاوهتيزح يما واسجيف طراد اه ذخارتلاو ناهرجاذاالاقد
 ' ' يفد خ رحال الزنا موتينزحادي زال ذصنلا كنز جيل اذ

 هلام ةزورضإلبعزتتال ةشيانلاررلأ لودر كرت يما رمغأ -
 وهاك كفانا ثراوالو اريمزه لاق كراولا مالزولاب تيلهشد

 هدوحيإ طبر اكول كغ ضقنيالو تباث تيما اتم ن وكل اذحأو



 قل ير م ديس حل

 القانتا تنخئب |[ .تف قنا ىوجرلا تناك:

 وتارة
 ارتي عيا ضيا نالخلولعؤةنلإ|يقو هسفنب طرح د أقملااما

 : 1 اريل او ظفخلا !جاتحيذ ان صاانهوريلا دي انسنل |

 قانماضر اصد اهنال اب اظفحرشس | سنمضل اي لاما:

 [تةاانكلا نخب اناقأو م رح ظ
 3 عفيذا متلي يمد اناا ار طفل عشوطاتلاو ةلعخ

 ا ا

 لاذ اك لامر قش تل ارمزليط ماخ لامنامسانالرفز لوق وهدا دحا
 ا لنصل رمإقج هببإ و ها

 قضفلا اني نقر صوم اوم زمزخل ف لوقب نلطما امل ”ذاضملا
 0 ا

 اكيشال بج كري والاو راف« :ةالشابرك ثاريملا

 ! أ ةوكنلالاوريخو ويضيف تصرلا
 | موي توف كسب ةةرجبحاص ناكل مرقم جاح ال دقن العن

 "عبتحاص اك ناوويس توق كسي ت نب اوحو رد حاص ناكاناد

 امل ازصدامرارتم ءاسيعلجانةناىداو سدو كسب

 يرام طهزتاذاطو صو ذازنزقل عاب زكوتل الولع
 تريلا ويومبالوث اجعيبو وصووب ةلولازر اينرعاب ةح

 فوتيالف مصوملا ةيالو عاطقنارع اخ تسول انا قزفلاو ىلهل
 ١ ال, امؤرظمنلا الو تان اليكوتل اهلاو ثيرؤلا:ةمنكلعل الع

 ا 7 معان عج الف ذعيقنملا ديالو اقبل ةيالو عالمين رهن فالختسلا

 7 الا مالا الئ تن ساتر لوريل ةرالرلا لتبيض

 ١ ٍإ و مانلالطب امرت ازلارشبوءا هايوو تيارا انعدام



 ةاارجإ را َمسو ع
 وز د البوكر خيول كاد كوتلا
 أغكاا وشرح الي در عا يوهركطتلا نعولم اح مزعل مزلي
 ماورد: رح زيي شلع نو ةلارلادادسلإهر
 نيود مزمل نحو لصقل اظازحا والا
 ورعاك ةدط وحوده ثمل درسا مران ءامالا لزم

 جتيالرتعمال هونت ةماعلا تا ادع :
 لعمار اطل بأ !ةملاعتي ما وراعلا اعةربع
 َ قيلااهريععرطوترقو ناوي دعه بسدقادلا اولا
 است فزلقز اراب ام ءاررحللو ام صولا عا دز دلال يس كرم
 2ع كار لارا, ضِش لم تامواررمل اطاو هري/عاضو دن

 وُكوَرَم املاداوحرت ومحو رّرعل اًقوئَحِر ملا عوجا ا م

 تيكا فاما جوكيلور مناد ضال د داوزنا ال تيل عتب ابسمولا
 انكفوتح ورشا ول لارهصرترّيملا ٌكوّستحو م اقل | مام عاق ن وال

 6عبنالد يزعل لعروصربو ارقي هولاو وهو رماقس ماق ئمذاوتتت
 ولوزول ينو زمإع وعرب ءاءدفت حو الع عمل غو مم المأع ءاكت

 لأي اضد اتم الزيقو يال ضب م هال ثري هذ علا عجرم ايجي رعي
 ملازم كضول | ضدق حال لعن لطجو انا مال ولا يمول

 9 2و عرتفلإ :لذلا رجا لا اما لانك نم ضوهو كف

 كة دأرقاولا ةاذك قرونلقاكلقلأو هازقفلإو مز امزت اقوه حدا
 رورة طق باتو قطقوجبلرعل باع رتاذ قرم
 ماعز [قلااوف غال ديلا سامي جحافل سني الحار حجل اف لعق
 اهنزانهحااماولاقو داو خا |: خيا ذنم مركو كيال كرارتلاد
 ماو هءاس دو توف لع كونت بالو اورضنت ةاضتلا الأن

 اظل ةرؤرضلا دياو رااهاطب ماورْحا |مغانكلا ب اقيؤولا
 ااذو اةعاطب زما ءرخو لازم وفأمذ كاما مأقلا ءاطوالاو ةناورلا

 0006 وبات ال افو لوثلوشو زيرضبؤ ْنَعاطو



 شمات تس انزلا ذكرتي جارد بل اذ واج لرخص

 جنية لادحُو ل وقدو جلاب لج[ يد هدووم و باك
 كي بش اهيزق امانه ززيشال د خااباشاالا

 يح لوقل د ارض

 ةدقاتلاكم تزخر اال

 ..ترحالول لم عمض از اقانائسرفاشق ردك يربو
 1 دجس اب ما الا

 "رق كاد الغزل مفرا و رجال ريوط قمتي ةرلاكو كيب
 داصيرقا لال اضتر احا وكرتم ورب عوطنملاوا!امزم دوخاحلا اكاذا

 اناا طعس القلبي اضل ما اغا ةدازإ ذم

 ولد فش ايمحل هوو ارمطر صديد سزلو لذا ىيدرالبل ملول |محل

 ةالوقاوتلات لاول ارمدو ب لتنلاقدلهف لاق وزويا يط أت نوكأ
 (مالةفتلالاجهازخ اذخالا:ة دع ايما ذا فرد ١:الريوملا ضبا

 1 فلا لكمال اسال خيل فاسد ويح
 | د اةاروم اكرم ضو و اناو تتتعاوإ  نلطاز اة رلاكاوق لوتلا

 للا ذل يقلل انو نقلا بتكوين ود زخجبال <:
 يا م ارم اشو درست اللَمو ضئاك

 . | ريك عرزلا» هرفلاو هزرلاوزكلاكافضمالا نيبزتلا مصل سن
 تم مانا رام 7 تجطابم عرولا ىو رملاو ىفذوملاو

 افطتتاوس قو للا وجر هنجيلا)خ
 يانج :طلاغاو ناو يمازم»_ كلا قرحأو [ئامز افا
 الرش كيف كرشاذااماوث انهو صابر ارفالا]ش ءاكاماعدوملا

 ش 1 90 و ارلع برد نالا نانآردجلكبشت ساكو اذافاال

 ” افرع اوهر زر عم غير [ييللاد ان الإ او تب اهداومو اانا ظ

 ومد

 ْ اطال و: سور ومالا ماظل او لة حيال الداعأ املاع

 طا يوماو نحؤ رب عسي دوا مافدو :



 ليعيد النواعم زخم امنا دتحاو ا غزو عدا 2 !داسؤسو
 :ا رخام قوت إو كيو صم أر زبك نخكوز اسر اكف ىيديصنلا لع
 ًامءاي/ د حاصري ة(ءاضوعاراصن كيضلغ اهزفلاهصئلافانإرثا

 عد ذايلتلا نيت ا وزإف (ذازعمر 02غ لصون لد
 ةوصحلش نايا: ل ةرامنملا يذرملاو تانوزوملاوالكللا
 انياب وعو مدام اروو لج ماو ناو فيوز جيد لاركسا افزومو

 قشضورتصفخا مايل مج ا زلالذ [ضاصبا نينا دوجول مز وولد |
 كح عواعم لوا حاصر محرز هوبا 4

 د ايلتموع ال هز( يهربكي الا زممو دع
 0 ع روحا

 زياد الهرج هتان :, ضل الهر جيباؤضب ناكرعؤرلاد ئ
 : بيتو! مخجن ةةالعج يتلا طرمرحا انزازفالا
 سانج اتناك اوزب جزاها فكم عافت ال رز انين
 اني غي اتعابالد لد ابمادزمتل رمد لعزط أقل رحيل فتح
 نبع اطص بو مل ىلا لزاجاومفاودولو رساقشأذ
 انلاوطق ما انتل ولعن جيم يتلا ناتالانال تر
 هزي ردوا ضو ولا قرزم سيضافأب
 نال ارض الاررت ع (هررعر يمل ل عماهذنا ديس

 اكو تو اذتيال اوزيزلانزبايرجالاءا او اررقيمرتبف راك ةفثمأ ٠
 اي ب

 لاغاب كف وترا نمار جاوهرجا ١ قلالصأب خيل
 د سول اب فقال ةراو مران يسال
 منزلا ناب ث جان اءالرختة كتبت احلم نك دع ةياو دلع
 ضو وقد انمالا لاب جوة زول لنجم
 لشوارع ةدانزلاب لكي ىينرل ارترحإو نيميالو لارعل ب
 'آ تاكل زازحالللا د ونزجالا تال اغصاع .اعضاوتي رانا مانا

 ظ دحام عال راوماو مرش الغيت الول ءاكذلا داسرب تكد ا



 مس يدصو ينلا بالف مقحوطقي تيملازع نةقازه داكو ا ٠

 ارض اهلهم عمبالو روض اواو عانجإب ومنو
 قع فياع البز :عيترااوعداولو اقلطم ركبوا ]ا وعد ارانعو

خانه يو سزوالا الخ تترَوَدعَو وم مسي
 هناماملل ال

 صان نالوا اما اذا ركازيلروضو اهي امر
 ديفنالانبلاو ىرتشملار اقملاو ثروم الو منملاو اكىنجنقش

 معيلعمتزيل اهر نقابات ها هشلا ص ةركذب دك كتنإلعارنا
 وفول يسقي حاضت تيا نا ورجع نر نق زوكب
 ءالتب اذ اتت نيل ةماقا:ملدنالفإع نيل اهلا

 يايزلاف نحقشريبرب تيداككووع ةاقم تلا لالا
 «تلاو هاياصو نفيدو مورو نمره ةجبعلراو كم دالو

 الل دعب ثنينذ قحتب نبال حكرا تسيل وطقم
-- 

علا ا راانهرب تاالوارقم اك او ايصخيزمهدواينيرمح
 داق

 2 دب هدر اقعلا ةوملاوعرا اذاعي اور انه ريحا وعم

 اهفل يدا لأمحال ولنا ةنيبلا يقي حورس م مربل قنا

 .ةسفلا ال جالو طم درو قو مان يدا لوفر هات

 ١ مفلوالونتماو ليز هل اميقتربلا نحبو تنال بكت كلا تح
 ترانا ا ذكفس ظن بال ذع ءأنشت مال اذن اذكرو كما كرما

 بياعوارفصمرتو ممر اقفلاءاوهو ةنرول ادرعو توما

 نه نال ذل مزكو و نطل ازيشمو ىضو امتع ومتسلا

 تاويل الصاإع :نيبلا مقا ةمبالوريسملاو بياذلل لودر

 1 بيافلالع ةنخ ّرقل ا نه دالذو الن ضيا عن صلاه

 كلمه عرزصلاو بياذل |حلزميو مهرارؤبةاتنعو م)وتل

 دافني زملاوا بياذل ناد دف (يكارذاب مزيف

 ىاناواعرحاد انو د ءاكرشلاو اورو :ةرولا /حاو هرمي

 دافملئاذعتون ىم ذاكو "ياتو ذصلا ضار وشداقعلا
 دحأو هر اذار تلان امج دعو لوالاام ا.ديتل ازوكيالك



 قتيلا زعاودنحدح وسل فؤن رعارمخ: اك ءاوهو' منخول هان

 أم الخلع نب مذيل هضنايح حارق ا.عارمخه اكد بيذلا
 نص [م اة نحاذغق يهل نوكي ثيح ليش ا"ترولا: مضاف ءاك
 قزف مهرحا باهيواورتشاا اذار يشل اج اح مدعم و'راثلاامأو

 دربو توم او. هعمل اد دري تحب فالخوكم ثراول الكم انأذ تال نب

 ةلمومأهارتشا دماج وول ححثيروملا ها بار وزر مصاش وأد
 -وؤللولاّعقو (مزقن ةضوروم عبار لج ثرارلا هجر تو قساد تدلوف

 تراي دع الأو هري ذم تيما رعاومن هبله اذ ترجم
 : ةطاوؤيلثباب تباشا كلامو دباس الا قرح اضن
 - ا يصتب ةنئالو ىياب عناب كمل ا دربال اذهل ثيصن 0س ببرج
 ناماوز دتالعر مخ جال دم * 5 بيانل يحين ردلا نولي بياذلا ع
 فيو بياذلاوارهصلاثرماولا ص اتعلاذا- يقتلان اوج مدعوبو
 اق ءاكام شا فاغيؤسلا ايف اهمانق يسقلازه نالف

 ربعمل

 ءاكشلاوهوشننا اذاؤسب محرز عاطل
 : ازالانح تموت منن يقيل 3:08 دحللطب ميم

 0 اررضت و ضابيصم بةسيوتلا ةاعاضالا
 انو ذكور راج صلط او ا

 ْضِإظاَو ح ةلالط ايها ممتنة مالك 0
 1 امامالاجتلار ايا وببو ياخ ةلاك
 سقطوا الى وتضلالعو ةرخزلا لو عصاذ (ىذل ركذام زماذل قو
 ونئازهو مننا كتل رتل يول الربط ةلن جرت
 ناك رحال يعا خاب عج مجدل اداب يف يفلفب ل زارا لاو مرن خالط ارغل ان زوجي زمتنلاب ترص ومس عبف اهني
 ناطالتتخاالذا ؛لاذ "لرقم ازهبزممن العاج الس نينا يزحآل او ريع
 لاو درطازتلا ىتعيف ءضو امس ازي مشل اوين يشمل



 تار جال طو كيتا كايدامالاوا ريملاو مو قيقرلا اك(

 مفلس قلل وويبزء أنوش قيرلاومدولمو !امااواجاف |
 طف اهرنعاي| ملال اويجسراوق 3 صاحب اذ لوا بايتلاو

 تلاد متجينلا ةدلصا قيقرلا ثاكزلالمحبف جدارثعاماد
 و سمح ناو هونك تشب يلا زاب

 د دال زاف كب او فقول ذو شاوي
 00 جافبإل ان اناوا لءوكد ا وراك او اف انريالا

 رانا دنلوب نك اعلا اهبصاا »كن

 ةسايككاوزهلاك ابل اسما توانتي نحاول

 0 ازارلاو ضل

 يون تنص مدا ونا لا كيف

 متل غض يابا د ودك لذات  ذارتولا» ظ

 3 (متاسس ل مقو ّطلا امكته وافل ارسونعا

 0 دو تو أعذلا

 هند اؤلؤلالعجورنلانعلو قفل ابارجزب 7: زفه ارفلال ارجوا

 ربل اطوان ع دبعطسولاخوا وذي لدنك قدا ريع ول اخوا
 الرإلا ساوبافل انو مه ضرما ايراد راو مارغل ل1 ولا ع

 تا ام هيلة ين

 بود درطلامرازتلالطارنلا فالف اهل مضاف ولا وزعم
 ما 'ةدجو كيش تون احر زادوا ميضو د ادوآ 90

 ميال وسو تناك ة هزالنمرودلاخ كزأنماوقيبلاورورلا
 كو ماقتل لت ٍقيبلاو ضاتل بالا ةدحاو ين هلزع

 تضف سار فعن أةصالتم ةدحاور اد ةيتوّتجتناك +!لز انم او |
 لزانملا-ةحاذرارلا كودو تيبل | قوذ لزم ال كالفالاو ةدحاو 1 1
 قالاقود شام تن : اكاذارورل انو ّصزالتم تاكا ارا وسملاب 0

 اماوزكذاعيزمو هوجرلا لرعإ ال ةيرشيا و ءيضلاو (رلك ملا 1 1

 :لط لاتخن اعرسبو اهنكة يف تن الد دالاوريضلاوماللا | -

 ان : 1



 0 اي: اطاةزعام
 0 0 دنيؤصبو تلثو

 ماك ب

 ا : الآ 5 2

 ْ ٍ هانبلاضوعز ولي او اكشلا دحا دار او ءاس] ضد اس احارح 1

 تيرالا لأن انبلا ضويحي نان الا مطوع دلوكي احلا دار اراوهخار د
 ينهتاذاالاهزيرلازثءانملا ناي در عي ةماسلا عنو ىرل اهلكيانو

 مي اقالالاف مريب لاو تشك قوقل اك 1

 يبد اوقب طم ازف متليسوقد أذ ايش سل قروب
 ادري القو قطو لوالا أرقم ,ءاوزيبامو امو شو قيود
 أ 0 ا و آبوا
 | يصل آءحضألاوررطا زن يك كدلاوطق جدلا
 ظ لس :اهمداع اند ةوضوفز محي موب
 كبعملاو نييساتتكاالتحارزع ىيماقلا ة دارت زاجؤزطو الدسم
 1[ /لو ارنب عام نال زوجي فا شاد طرطعم ةصيو»
 ىلعلا رعب اقول لغو لَعَو ننس [يزح:افيلياهرغإ شاع

 يبا يونا ضل نواس انما
 لرعتلا يلف مع اكد اضذ لك رس يطصالاو با خردلاو ةاربل اك

 0 ا رمقلابالا

 ف



 .يسملاو فن كري مءارزولاءارباو عبرا وضم ااا اري ىياوككا

 د كولا 0
 نم لوكدلا ايل ل عاوضلحا ورلكتأ ناو ميمزل ارد اول ملاك

000 
 لاو نال اقريغ ودعت حو راق وم اهؤعاذلا كال أ مرجيصم
 ره توهد كاما مسانل الج ةومق اننا لصا سدا

 دس فلا كون خؤم اذ مف نطل د انام عاف هلق
 رد افرض زي تطرف ليك ثكادحا از اذ ناوى

 نيكو ضل لوقلا درك نطفي اول لرش
 اعلا دسار مرباصأءافيتما اب راق زيبرا
 ظند اصشذلاب ل محار ارثم نفتخر | مال شل ا وأوصت
 افا تخاول جر عرلا يزل اهتلاماهح ا ةنركر اوم ارارتم تالا

 جقلا الكف علا مر اسعاالو ىيئلاكوعد اللا تلي مل ىوقتلا

 مفوعت الزويد اضمن بعل (تناياو الار ازنلا دول

 تيوب اذ :زئاطالع- [صاوارا دامو كرملابريتم
 نا ةاةركوهوان جيمري نال يبرم نصرا

 ثيل ناو صعب حصل عر اح ايوتملا يبل رولا ذأ هأم
 فو اقضنارإ (نييقتإلا وبات عس قامخس ةواقأ اقام
 .ةيالول مك فنإو مقار عم ريع ا عااتوتس ةانغسا

 رموش لوضي هاذ تيتو نان الح ليتم 2 وجرت ئيسدلا
 كو عناويصالو ضو ذو ىؤضاونيريامي ات
 ىاوضَق وق ذاآلا ويضل يسن عدلا مدل يجو خاج 1
 ةيتيلاىا وئام امو ا جرو مذ ةسأو ننرلا مثرولا

 وطنا نوه يخيل ول ديب يود
 9 ف ثرال الع مرقم نيرلا: ال خيسألا سلا وص أوصت

 قيام (زمؤياذ الام ءامزلا حبيل متن (طرحزمب ملاح ا انكق عناحلأ
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 ىلا



 رمل ولأ يت ا هل يتسلل بدلا اههيمل
 هلضارتلا, تناك ذاع دجويمو لدلازلقعت:أرز

 ل ةبعاكد يظل كوعدال تيري زمل همر تزتليالإ دن رفا طيزا

 . ان زيوصاو سالو غال لها ة امو يلف

 رسلان ل ليلا ماقاذا يع ريلا ءاسد نيساةلرحا د
 زلازل مهول داش عضوا كالةيرلا ايا اولا

 نمر ركع مريضا ذا اس دوجول رعب دارا انيعوداو تلا

 لقطع نيا /لعانةفاصو ا هلام زكا اب
 زو اطارشاتب اعد اريل عافت تلو ئشل زي زل ةرهألا
 وهن انماَض اشو اهر |تخعو ةدحأو كيم ؛ومر ممالك :ايقيمحو

 فج اجالاب تر أجازككارر بج وفنم ا :لد بم الز كيل وألا
 المسال دو اهولع انه كوكسو (ضِعبركد وراد [ضعب اهقتولَس
 لس هدرا "دايو ضربوا دبس

 كارمن ..امريكاذو امري يذلا ازهكسب :ازرعصَتب
 كارما: تايايم اتناك اذ زحل ريملا اركي مريد رسل ارهاب ارخي

 لتس يرمي اجيد تيوتا رف طوال زو جوركزم اذافأ تناك
 لكرلا وراكم عين انمأ ثدرحم او (ررملا ركزت تاياهلاءاضا أم

 كوم اهم جر اذإرفا هامزلاذ د 3 [ي ايلا و ٌثءاجالاو ةيراعلا

 ١ فومغنإ ذارفالازس الك |نلقاناف جون” ةلداس ناي هليشتمنل

 ننس (ارواو رب نامل ذباتولا ذو ازلا ود غاليا

 هور بعسواربعيةل غال بمل عريؤجلاتيملاو كاما ب فاتلابزهل ف
 الو ةاغ لون ٌةرقوأ نسوا لعب تور ةنيلجتو وبلغ
 رين افرحاو ليوا ماو ربكم هأمثياةزهؤ تانايمانوكي
 جامعا تنزيذ ةملل تلو الافات كان امني

 داعال ةيارلاهاظ زوكشيح ةرحاوراد لولغتسأ ايما
 ' يزل هداف ىلضيوا عيربعذأم ادار اقم يخي هع
 ضن ال :لذل 3 ةرههرطالو [رتيست عانتمال رونا نوجتمزخ



 ىتحتنإلف ىيبكرلا توافتي بوكلا نولف نيلفبو الب بوكر

 موو ةأس ناو هش قرع اما يلع ضاقل |مكيالخ دبوشلا

 قتل ةيورملاوأكعال اذ دجويالذ عنف انم ابوح اّملا كالفن

 يالا نع (مأنن ديل أم دوجو ردد |رمسق انتم خذ انئاذ
 كالو اط م [يتيززحاو باتا اره داردا حد اي اصول بأن
 هلو قللدبَو ةلمأعم ّيصلأو توما ينرلا صد ال/ل احر أ
 ذل تأ كب تنرولا عضل ال تأ اك ماصتخلا ةديأن

 "والكسل طيات نومها بوه ةردسمملا زعم
 الاقي مدل اب ةءاتإعهسياهرشو رافد رعد ةويحلا حيي
 دال اقيم اب خا |وتسيو ةومرعب دل كمؤيم ازكي كالؤل الذ
 ا ا يل

 ءانباذ اراد رك لس لالعاب اهم [سد ابو مرن تزن وضم
 فلابد ودونتم بو هداف ابار مع نيه يرق هر ئاض ارز
 رقم او لاخراب أامزمالك فرح و [ئبفم ننعم ا نيب كيشملا
 فتن زةتو ا ةومس هل[ اةايرزلاجاشا/لانف انجب
 نينيملاكأيبل نابابأ مح ةحرع عجل لامطآ خلصمو هلام
 يون اباتترولا اثر ردا ويد وفحإ] من تيصول كأي والا

 قوام وتم اظاذلالا عويد الفلا انكي تصو الق انكم اَع
 ين ف ةملاو ارتاصولو كول مام ويا يلد الها تلة
 قوما هاوكو اح ايتيصولالع مرقم حال نيرلاب ]فتن ةرعو

 لاقل ترافربع دوثو تصرلا طم اتبم كاكول ذإئا اقف
 0 ةيصولا لاوج مسيوم

 ابرج اهم ب متم تلو اجو دوفنمو ا ك امال أم ولآ تورو

 مولا ةير ايل دارة سالإجو يحذف ماتم دايز وموعا ةمأثالا
 قر اققسا دام ع لوتل ترون[ 2 (تاقوبج ال ة1ئئاب ترراجأم

 ثلج عضد كاجاذ قت دابز مكروما نأ: عكاوم انوع
 استولت وحاتقو ثيراوربعوا ياو نوكوتعبو عاجلا لعد

 ايبا



 ثاطو اذ زريق لانف عربتيف تحمس امو اذاضمؤلت ظ

 د اة طال صو |ةطسكولو عال صولا يصب لرل و ثراووبو
 كنكالو زعم انإلا ال انركراد لب صول ائلطب ضوملا مرش ىىبالا

 وحفر أك يضعن [اتيل كلنا ىرقنو ب ناجالا لزوج كذا

 كا همت عربون اا وفعلا اشيا رمز وها تبا ةثولا نحل
 توج احومرز احارييالو هوطقش مهو مزح عاننمالا كاز اّيظو وم ١

 الت اندرو هودر دامي اكذ تح ارذع ةوبث غال طلو امنا
 دشووعبالامق مازال عاوهصر نإ ريد نفل ت وشرع نال توئارعام

 هاد, زناءال ظةصخ ممانغتنوا ترو جعرشنلفلا هام مرمأ

 معا ءاضر ا وفتسيالا الو أى الا بودل وكلا رجال رعت

 تسولا كرثاال ىو ريا اذ ص: صحب انهنسمل و هانغ ا ولو

 ادقلداوافو الاف ونجب الثمن ديصولاو نيمولا قب بيزا اع
 عا اعدح ا ساكريل خافت تلاوذاعرفملا ضف ا هله

 .. ها ديمولا رف الا :يزيصح زفت سالو ا هابنغا رولا
 يحد خرتح 1 شرق [. , الرفلو ةركزل هايج تع كاكا
 17: نحافلهاب لنسرارقتصول اء خونز تمل دلع ام رمن

 - تاءا صحو عاشإل ادزل عضو ءارزلا داوبوفاال رت ملاذ
 انا ثراول اح لهن معلا ون اما جالرثراو هرعرتسالام زكي رب

 امان ةياينولا تمول نمالخل 3 امتدت را ص مقبول
 ىلا ديمو بوكو عم غن انلطم/ لامثلش صوارلام'عيتاللامأ
 ه5 فشتتطعب عحدإو ةياو يزن فق تسرب ده لا جرح أذ

 ىنض/هامالا | (5 ةلسيماوينانرلاو رغاررلا يئس لرصوأول 5م
 نقلا ّالاواننفلا رمل صوارل :يلملا غل اهو نيعملاب صولاكهصنالإلا
 نلا كوسم اره ريفي كاام اذ ٌصصالذل اسئل انخازيو مولا اح

 عطضنرلو مالذازن ماهل عقد ل :ناخلاطو مصاعد َىلطيوا

 ...داج تامه قلادمالور ذا هرسلرم واولو نخاف تفند

 ايز



 ةيدلالهازعلر الريل ةاتملاو طل ةايازبلمنو  ازيجيت اكمالخ |

 اتلتاعءان الت قصيرقلا نصولاذ ججارنعالاغراك لوف كؤ
 سي للان رايواط واطاتتن م ارياس وم )اه ذلث لورق

 دبش زكا ناكل شرشر هداف ئتول ليل ولا تريصيرمل انمي
 داون ء:اءاارخلى اقاتس انكم رالف يصوا لوني دانزر جت ص5

 هاري تمول مال نت تصولاانرافل درو ير اب|مججتيص
 ١ لالخ ادلو أ عتنأ ين عل ازكي اصلا عشنو تال ا: كرب

 قلع :ةوقوم| لصد ع صولا تتووا[ةقو رن
 عيب اهناق رجلا 2 ان ايو ةرملا ةزهؤ دل واذ اهدوحون رئيسي اغاو

 ل نافأعلاو فرس هما هذ انسا يصح ة ملا هدارذ ضان لصالا ان ٠
 دقعاذانلاو ةيالأعسرلا ف مكولت امر مل عئبرلا كس ايكاهنيال اكل وسل ْ

 انكفوتيفلو نيرن اجلا قربتلاز احز الم اهم اذ هل ابو اسي ذازلا
 دقو رياط اميهارر ةويد فرط صولا نصلا عمالة درادؤفزعالا

 هرلاؤ مكولت أك نيرلا نس كسميي أذا افك رمل انت قي رب عاني
 ' الان اويفوتلاوو زافل لع لريامريبكيلسلا 9 ميلا عرايد "قوتي فاد
 تول هرمز ال لوقا : (ركاو و اره الكر احرف داوؤمني كاوسي

 عبار ناذهمد و بورسلا ومافي وقر يعمي قولا
 لؤي انتا رمع بلر ادزماداعفزفلزاخزمأ سل اوهد عال
 بيز خل ةاولآ) ير ةكذ ام دلعاوجو كو نان زمأتسما

 لتاةيسوالم ودل اطخوا اهم ام اكداوسةرطابس لاتو تبيصواا

 كرالاهو متم رع امزح ا بوف روطخخ ذب ل [يتس الصف مالو

 داياوتو نيرو ةراجابالا | للمرع نع كوتور سون مزز

 رع زمالو راوبإا وه اذ اييصرتاقلا رو واتم ايزاوتم ءاننتما

 زع قير نع وغدر اه حرا عنو الا لها يلو رو عفر نا
 لو ةبقلمتم ةلآردال روب تاس تلصو تا ةالصأ رجيم ازير ليلا
 ًُش ايليا وتو تلهالا هرقل( كاردالارعن تام م صو اا اهب ص

 ”الاطقب زوكبلذ اذ صو كالفل جانت قردان: اني ناضا

 ل

 بايع

 0 نع حيو د
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 لماع زينو ةرنل ليعيد كِتمأَو تاكمو
 رخو تملا انيمولا تالا ءاضإو ا هاداضااذاالاءافول الو
 زعالو اقل لاول اضاوضيف وحارس ناماو نان [يتلهأ مالي
 (كلارتَّسمالْجاعب اهتانكو سيزالاداياء العا ةراستاب 21قسم

 ماس كوّمدان ا ةراشالاْ اقول و دوضو ها شو وسو لطو عاضو صو

 هأريقو ثم داثمالا سرق و ليجاللا"لون ماى ةوئوعم تناكاذ ا هدارعلا

 قطنلا رعي اللع شمال انوكو ةراشملاب هرارق اروي توم الارز نعل تمار
 رو  ةيي ابرد علزل ورع ىوتسلالغواول اريحا اكءاكت لاو ى ريال عع

 لطس فلو (رحاوش ذ عاوا تالرموملا الاعب ال صول لوو
 اهم هر داعانضول اطتنا زوال لافذااكت وم رضوا زكا هدد

 كا: !ليف ري و يسون وأزكم طيقم ابىا.ت ماكل ضزطاب رضوي د
 درعا ركل ات ايئارحا كلاب روما ربا انولو سرجكم 2 اننا

 لو النمر ثامارصم حالا هزهم تش جحد الخإ اني ذل

 هل وقال يلا 31و !بارهدلا ا يموت ان اول

 دلل قو موكل اكرام : صولاطس اركيقلاو ضباب رصوملا دوا

 سول نناح د يمولاماانيتديا مو عيابلا تاجكزعن هوس ضحك اض
 ةخواماد اذ لعموم ا نخبةقفوت انو يعير ي فل اذحبالا مات ود تق
 صوفا نوحيو ذو ةزناجال|ل بف تاما ذيل دانت طش عم ناككم

 طفل وة ناليصو اح تصيروخيجلوقل واو استدل
 2 ةطعوصتم رع تصعد نا

 مناك ءافعب برو 4 و

 ب م ب ويمص

 كولا ةاشل رجبذو اديوجر ناك عي اذ اذ (و كلم 1 انازغنت ال تصل ان
  لطإافياالصا زم ااذهذاضف ةداع صاج ا ملل هال وجر أب
 ةراعإفيوريغ مث لومي ادان زم لاتوجد زكبال نا هضاب

 ..| طوال وتو لاو تاين غوضلا القدر وؤقن اف
 1 ” تيصو لكاذكه فرذ اهنلا نجزوكيا الد ذاتامزيفر الف



 لصالاهاقيمضنعي ٌبوبرلاو :عطلو مو مال عوتوسي ناذأويروأ مارق

 لو الامداد تك احتَحا /متيصوا يصوزكاوقو عوشلاَو محب
 ١ نافطاقسكيبإ ضائلاو طاقسإ كاين الع وحرر داذل او ىيكتشمل

 كاك تال قولو لاا ذاكلكيد كل تك نمره لاذاذا الا

 صان انة زو ردصواتيمولك فو طبل لذكر ١

 ب يا هشيصو ًايزلا و ا إرصا الز ملسْه اذ

 3 تامشاو دل وطفاع لزيظفللا: ال اهوخر كوكيامونم

 يراود اخاه راما

 لنك يادي فا سرا زاعوجر هوك نانا
 ”ةلطماءاع مبتسما: هقول ارقد است لقوا ظ
 الك كولو لو ايوب 1تد ملاذاق 2 ان امتالا تزمورضلا زوالا |
 تنامناللةمرا كامبل راد ووبز قعر تاق نو أح
 تظطلؤ كنا قس. عمو لوالا قحط لطف لو لا زعامرجر كي

 ةبلاو قرع [ىلك تي دوقز امته طبت صوم اورق وأ
 "ولاد تراهريغيو ار اوه موملار ولي الصولاارهأزصالا ص رلاد

 اوما زوكربن عدلا ذو مولا مويال تلا موي عن أه (> قو

 ئذنب ةأمالضؤملاريمو | اذا » دف هز وخير رقالا هوب ث تراور كما

 اهنالف صول اما حيطأو تول تلطب تامهف جوز ماينس اكله وا
 امو ل طاب ةراول يصولأو ع ةزيإو جو توملار مداها ؤاضم عاج
 رلاع ظنون اكحتفطاد ارا ذ اخ اك لص زم ناك اذ
 ميلا نافل :اذ ]نة تل رنج سرس عت الاياص

 1 او رم اهلوكيطرعزعما كا هاد نيا اج تام مرج مال

 الدراداد رهو جرصو طبو كدييتجا هور اًدالا موي تراوريطوا

 خهذاذداقالءأ الوفا تلاد حضولا اما

 دانون ثيو ارق قو مخ وبلا ارهو ثيإلا_ب ةبكزنل امزلم
 "الوشم ازكي اهلاهو ةضقعاأيانمولام اكس زرتلا اراتعابز اص



 قلاش د ناكم لوالزيغزال نيا ذاب ىزتتي ربع و اهزيفنت معي
 13 ةنوه ربع لا بزك قرات الاب واروع ادد صويمل



 ذاك مخلاب يتيم ماعلا ىرتشلل ولان ازال تلطب رول

 باز عب دل العئلالاداذو مرر فلاردبغ] اصوات
 0 يد ع ادا

 ان ةنولاا يريم ناو كشكافو هاتلشإ الخ رولا
 د 1 اوت نان زاب وتد ولم

 0 م اصداولو هذي هوكي روح:
 امان العكر اخبرب اجلعو ايربوصيي لكل نام جارلع

 هولا اروع[ طعنا ادا نكاإع ريارلاؤ!!كلخلاب هيرالرخاو والاب! ككرلل

 | هللا انمذخلأي اممم رعي تاهل اعانعوتسم الو

 ادحاق ثلشا بيب ا وكم

 ك0 لولو م[رشلا وسن تلف أ ري تومر اتوراصتفلت

 1 حلا
 يضل اءلصاغل ناوي( مرسأ تلو اهوسدتر سلما مجينالخلفلا

 كلذ وذ اص انا يجو جرجا فلو

 انام لقرار وقنادر دون هركا اهزييزفم ل اعنس
 ال لوعفموزمجو ا انرسرام بيض زم زم الرا انما 5 كلت

 يملا ضلا تضلاب دارملا ةعزرشل رمل اقو اخش يفي الرا فوز
 ليت اننا ّصلا مايس حى ازنمف ماو كتل ان صواما ب اذ انها كاب

 كرد كل هو ثاذكا فضنزوكي نع اوصل يضِيؤضن دحاو ٠

 ةرلا رضوي ةعبرالا ؛ةحاولاو ةعبر | تيضولا ماهم اجرنعو لاما

 3 .ةائاملح سل نانا عنج للا ةعيولاخ لانا تفنذ

 تاتش و عقال وف داعم ةقلتد ةعبرالا
 قرحاولا بطش وبرالازم ةرحاو ثافِلِلَم علو ثلثلا عابر

 لمرلكاربغاةروص تيا انا فشلا غيرو عرازعو لش
 اترحا عاين ابرصواو" داس آلا ةمّقد مامو فلا ارحا ريق

 يحس مو كام دلني زالوا ملفت .
- 
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 ءاررولا



 فلات لمصملا بذي انالاث اميز وكيف ثلذاارضب أياحلل تاج رولا
 دياكازه  اهولذ برضو ةيمشجيزتلا مولاو فلا و ةيششجع
 ٍايضيزك (ةيئلالاب ل صرحا بحزي الا كلنجيو جدلا لو ضلع اياضولا
 الالة هتو ا اهدحانم ةكربع تمي رموي هدا (ثروم نامشلاو
 م اقدغا + !و اعيجاقتع رولا تزراجا نا ايريتل ل امايأو
 ؛ افلا مق ىزدل تالا شلش مرو سرق لعام زسس لالاذنمل الام ثلثو
 لج عارولاو ذا وسو ىل اديق ىزلل ثلثا ؤ ابا قعد
 الابزحل موي نا(ةريوص اه وو اضن ا اذلثانوكع لطم اوا

 لكاذلن امرندب كوكس هاف در! دراولا عنكم و لا لام كلثو كل ابرخأللو

 , تلي تازارهيت ب صا حتؤ بولا الد صر عشك ب ون اهزسرحاو
 فلا ةزه كنب مامالا قزز جو و ثلخلا مزقل اهيا لام ْ

 نلذلاوخرمنل اءاكيص ثلذل الع دانا مرقم ثن اكان ااهربع كابو
 ”ثيتيبالذ اوضل هزكك هبوكيننارل إذ صول الطن  برذكاو اهو تجد
 الطصن كام ةزابعلا نوكيال  ح ٌةررقم نكي لذ اامالخح حفلا
 ىلا ءافهعرد نامإ مذا قتنأد اجمد خرموااذااتضولا
 ةلط كمل ذاو حل اما قو لاس ل عظم نا خائمال فاد ةل طاير بع
 ا الطب كيصن واول ايضلا تحف ةرمزعصز وكب تلا
 0م ةيصوا لاخولو ابو عرض مرو عقال بالا جوها
 كوول ةئضأم معا ثراوه لانيوأ لاو با نمؤزجداولامزم ظ

 قي اتا امانه شر اول لا نايل اذ صرخ صون ل انجلو
 ولاهو الف ؛ءافرللصا اماو دزحاكيهسناْا فعل اخ ءانن

 دمار اتت نر جاو جمل امدرسومواولو اولا +.
 اهيل موت تاق ا يشل صل لاق لانلا  ةلخاد
 كوسا! وكم امانا ناك ءاو بذاهف أر اب>اؤاكلا

 يب بمول ديقعا
 هنار ادق يشونلا بن ابو دوذاتجحياو لوسلا اه هروا ايا
 اضن اول رجه رمنل اءداكول ةراجالارطعزسنل اينو هأشنا



 دانيال عباشلا مو ياش سولو هخلشلاو بيلا هال كرو
 ريل ور هلا اةانملو [جؤموا ن اكابر قمن[ مريت رارقملا
 غانلاومر المو عبانلاذالا و صتيارر زعل هاه يسر مطتمدلقلا 0
 لاق اذلرمدشاكاملو هدب الوز رئملاو داري ادد عنان نا
 . اجا الا فضأتسارد غانو اوزففللا لو انمزول | يدون ما ةرداحللا
 سس يديال اح رع منول الييعم زها لوفانه ويد
 ماجد ا طاذذ لاك طا امومرسإ اخاوايعب يحس ايركمذلام
 هل ةرلتسو دووم تقرع نوم أ كالزحإو كرس ) ناك )لا مرحأد

 اورو وع ذل نواه رد ثلرصوا اذان ٠0 كانلت

 . لاب وهلخ لام زمقفام كلذ عؤبوهو ئل ضو ايامك
 مومو رولا نيرة يرتشزمرحل وم حا مشل أ قد
 فبايؤشو الع نكن امووني موتي ةيؤناوبب يضلل اانا
 ٠ سيجلب ناانلو فلن اسد جا كربلا ناك اذا اكرراصو الب نم
 0 ع ادرك |اجمل زو ري جو رحاول اذ رثدح ا قحوتةوكرحاولا
 كاسه كبجاحامح ولازال ثرالا اير يموهل اعرق مذ ل فوج وح
 ”كيازجو عت اهيرول اوح اكو درو ]مرتب بلس ٌنحاع ة/ئدقم

 كاز اعيد اذم عون كه اذ ارينتوي صايع تشل امؤإيمالاو صال اك
 بانر امئالواوضعلالاىماهما فتي تح ةوكرلال مز اكهتلا“
 راو أ نودوا دلير ايتوأ تفرش سوو قوه بل
 مفلتخ أس انحا وكيف اه اذا كايتو انتا اهيهاظلاهالوتأت
 ”ةفدقف كودلاو "لو نأ, صو اولو رحاولاذ عدحا قجوجرليالف
 ىا ثلث نيل الاوا عرج كارقن معلوما الو[ إلا نجلا
 .يقنأ لذ الاو يار ايدي جال هقحيتجو زم اذي نا نر قت للا
 وعسل تحتل لخا عيبرل ام وتن جرحا أملك نوب عينرلا صولا شل
 .كالدزر ولا جارح يشتعل تير اول ويرش ل صوم اال لالا
 ىاًاًملطمربرت ناك يناريو سول ئ لشن رمو اولد يرلا نهد ا نبعلا
 ىاكزل كا صارب الذ تيصولل هايل تيما نالالو اركب توصيل ع هاوس



 هو اليل ماذا ذا نس وجا عود ارحبو سل وصو ا اذ اكالهنن

 كلي صئدالا ل رض رادركمل ءزع صيصريصولا ؛الذلخلا ضي ذ وم
 0 ايار دافور كبلز يضولا ال ةومعاذ امل
 تسأل هدرملا جال الربزل قلنا اكمشرتحا الو تبل أ المح 2 خاف خيو نئرلو ا

 هوكي ةومرش جدي لانا ديراش لذا زنق يزور ّْ

 ادا همومأ تومزق هرلو تاذ يرل او ديزلو )وأ لاهل انو رعم

 طه زل لكخلش اذ روت تومرع روت او هيو وتآرتو اة

 اصف ذيرل رجالا تنيالف انين مالت لوا هورهلا: الز وصلا

 تو درك بيحان زنبوام قرن دو دانخورنرارموا ارا

 فن | يا وكي اظفها انه سئس يَل فا ضاو رقصت

 تقيضوملاو انامدلن ا ضوفاوا 'قن صوم اءاوهر لش اوهر لش المرن صوأ

 يعم وتولد امرا اضم فال لردع زيمرل انو
 ظ

 ْ مصواولظتكامغزكرذ لام ذ ناكاذا اذكو هلضفال تالا ر زيكا دوو

 سعف تلعن باكيارك اناضيالاو لطب وس[ موتها يحال م

 مل ةاو فللنع ةاوفي] طف ليدل اب تولت صولا عزه اذ كسأبت
 لوف ةةت ازكي هن يمرلا'ويبومصلاف تامه ءدافتس اف هنن زب

 تداشلا اع هدزمماهع منخل لا ذاضا اهمالَلطاب صولا اذ 1ع

 لاا انزال امزعابتمق ]از آت يصو |هوققو نذل ام لح زمح

 م 00 /م 01ج تبرمو أولو ةاشنا ني اه تيصوكا ضنا اع هلام

 تساند الوالا تارملوا انف تام ءاوللو تعزف ظ

 سره مص ان اب سافانا ْ يل :/تايق املا نيام او :ارةفللو اق 17

 ديلا اازإو 0 اوبس ا

 ”لقياتخا 0 00

 2م



 فضل ارك لخ مها نال صبا كزئأرّدلاو ثلظإ لا دالف كرص ظ

 اشكو بفض نال لوالد ذالك دنع اذكلل ىارلذ اوس ككلرغ ا
 0 [نزمزيلامرذ اررم يل كليك امم لعشر تو و كليف
 دافنل كر طررب: وااو يشع نال قالا [3 اهنمإك اعضسمدو لاثأ
 "الحاد ناو اما ادا كا ةثااظفل مول ازيالوىيلألأ
 كلا ةرصووت رست سر علو ن صال تضف اال وايضا مداك
 اتامذدوت مت ثراعكدلفل تترؤل ابطا ذكي زمدزن ان اذازمي تقلا

 ا

 اكنأو هوه ولو اد دانق ا تيذاغ لول هر الو البراكين

 فايل اماعيطاسر انستا هو تاقرق و اع ابرلا + لج دلزكلا أي
 هلالي يصيخ ءاهتسإ يصور ان قرار ارتم زمر رشا انهالبو ع د

 ونالو فرصا فوي جابو اجا تحف الو لوين هرازالا
 كءاوزيزنلا حاب مرمر اصف تيرم اذهب تقر كيل طيف ور

 1 ؟.لاتشاو رك ادن ارموأل فرب تاجر وقس فان
 9 "اما ذلذلاع الزعع موهرالب لوالا لةماومو اهم ككشتأب2أ
 ازكي ولعس راما دير ىرل داخلئلارهوةيدلاو ليموماو لرقم
 ظ ديني ىلا بدت لع ماو فطيس
 قلما هوقرص :نولو اياصولا باوحارماو لاقي لزعلم

 ند خر ا لزعلانو هيدلإ اسمو مر نما اباصولا
 داو ةمعاد نللازع داق فر ءازوكيرت عياش زملادحا نا
 ازد (نلعادل انيزعاذ او ميمنلل هاعد اذا ضفلا زلنا
 اوتنايمبترولاو اياصدلاب از ماذ ةرثل يؤ اعياش أني
 5: 01 بأسا
 لتر ر لكولجيو رفح ردذ يزن ار ازفنبل 3ر3
 يمول لواطة زهاؤد ذمة 5210

 | كو اذاني تروا بانيو مسن وبجد تراول تلا بأ ثيم
 | كانا تراولا ّصولطسو ا ايل

 ||. قفلت تيتان وكانا ول والا *يسيف لب الاد اسماك

 نال



 اق ترو 5 2س طي نر يمول القلب تناول 1
 لك توافرت قلتو راما رح اول اةراجئيمبارملفأ

 ذب دوج ود إف لوي هثرولاو وقر ادري غو بح عاصر
 ..ناضوإتر هنا وفوافاسو وتود يتيبالا زاكاذا
 ةزكج رم ىرلا بؤنلإمدحأو - كد ةترولاو وها كر بالو

 | وضم يصحو ءاففقلا مص علم دلارجو رو وبيج دا ما

 سبوثلا رول مسن كالا نيدحرلا يزهر حال صواولامك نيصولا |
 تمول: هصووجخ هو ويداملا لاد نب ابلا واس او إبق ابلا

 | :لكفلن طولا اوذو ىررلافظودرلاوندو ريف فل خاو خا | ٠
 ض »و هكر انه ع ةنلشل أعريب عا ضي انا نيونلاالكدرلاريفل |
 راو ارسال دا ولو يجلد سوس ويتان او بيشل جل مزحاوإك
 ل | نيو رص الاب ح دوك غامر انتح دوب ؛ال كيد يئس
 كولا ةجرحث صو زدزنت كاف درحالإف نوكيءاب جن (شلاو مح

 | و نيتي يل ذل صال ذاومرلا يكد هكلح اصر حبنا ذادالذاذح ١

 ظ روكي[ وص الاكرف اوهذنركي حاد دولا ةدجزوكج التي ا
 دشن ءاوفدادرالاوجروكب ان عنانصلاو شجزولي ابجي انرصلا

 راونلازم كدت رحال اّرح نبهت انا ول و اروح دوي م | بعز نيمو ْ

 ادم ويجب جاوب را
 | 0 ويس تحبو و اها وازكو ٌةروردكلذ وح اقبرقف ام درحاو

 كم بد يزرابسار بسلا
 0 تبرزواه رصاص و با 6 دال هءرف مب
 فو ناو مصرا ضم كنس و جر نع مولد ةسيلاونو كفرت

 دوا نول بسال ار لصرف زال
 ةراردابرصول ألام ل اكاذازعد ارتالاداحتيبل غصن عارؤزتم

 5297/27 ىاعتولا بورن ل ذا رضو كابل ؤيق لا
 زاجل نزال مام نمو نومي ربتلاو رضاع ظ

 كيران ال 23 دااوزاب رف دافيولاّيرم لاا



 :تض إلف ضيانماعرتب ْاكز اج "ااه ناسا لعد ةلاحاولع نق ىنئرْلا لام ١

 ةدازلارموااذ ام فخير هلازبف تش افرع غيل الوشلام
 سفن ككم فو اسم رتيمصا رحت حو دولا التر ولا تز اجا ختملشلا

 ٍر رارموحاة حرم ز ولف مزح ونس اع وز احداث ةنرولا نحبك شمال

 م اًسيرشول ارنا نال يصب د لئودد دب صون فلا روب نيل الادخ

 0 ارق | اذ امنع هريآلم لشي رق وكس ردي ل" يرلا#

 لا اميع مرقيذ مرت ا رس وكف ثيما ل عمرهم برل ا ةال يخل
 اترلوالشم ميول ودب كالا وشل مسياان ثراولا رض فلا

 ةلقلازر وج زاهد امرا ارقر ضنا رمو ولأ تمرر
 ٠ لاطولا تدمر تلد داب تلومو اذاعي ياختقازخآ 17

 رلأو تلد مايا عالادكوملل رف لام شل صر أح اب اودي سارم

 لم /لاو : يقل يه ازل و ترو اذ اهمال اصتال ع ريولاو لاصا

 ردد تايسون اياب باك عا ةافبم

 ميمدردتت لفل اجيب ءاول اصومل انف صولا اممثبجو ا اك

 ريوس تلوم ارصومالوشيقو يضلل قتلو ازيمرإولا/#
 ربحت ان ييلاغال اراب بو لوشلا

 5 لا ولو ربت هتلر كل دول اهمال ضي ةداملا
 4 انا وري ارضرملا ماكو فلا صور جربي دو مديلوم موكب +
 فلطلا/و وزيرة وب يحب موز يصياول اذاني رشق ترلوول
 صولا جدر مرمول اتبزبتراورلو راوولذللسق ترلدذل 5

 ةلسالو الصف يصولا تخجاخبيالانال يبل اركموأر مسلح
 ظ قاقعال! كني تاو ئتالبا نينا كانرك امس را ولاككلاو

 1 | ةعيلع اس هدزفاذنج تكمن ناك ا كر مولاءخا اذ
 فقرضت رمل اجرتعل ا سالوبررملا؛ السمر ابر ص ةكوزعأ
 2نيلابزفااذاذ اذ ىر اخاف اعهت عزاتحا عدل وأنا

 روب علا الرز[ نلار يفور اذكو لامك نفت يل
 . لين وع الاو امك وتعلو نقيم اورو ترا ريتلا

 نر“



 ولد وكيلا هأض الو توما ]احيربتملا وكت داذ عييت لاس
 قي مزاكمرعل ماو عملاق داهداوسو ًاقلطم لنك شنال يتلا
 ملا كر اول زج وعلا تس 2و و اضملا وحول تاماذ الامل
 ”ااكرممر اىارثاتعاو كلل للذكر ا لذلك نار ءاربل ابو توملاصر# لامؤاعتب ىلا

 قو ساجَفميراؤ بوكت مو الحال الذلشلا مما مسو هر
 دوا نوتعا ذاعأ ع2 قتعلاو تيار أه وؤتسلا زا راكأك ا
 نطل ءقتعامت ئام انام مذاررع عاب ذا اتعالا م اباىلل ةيوص
 اوصوتيذاع يملا عت اياحا طل ذل غل اّثمب اهاوس !زامالو لام

 دزرزلئلزب لابو تنامي ىزلاررملا عاب لام متىرلارسنلانعا ٠

 * يقف وممن حف ون ونمو يوضا يبل
 نوبل امو اتم اقترلعو نيو: اييرخالا رمل ازخاي انا
 نسل لابو اذا زكر ضو اعمار نعرض نال ىوف بالة الو يسفلا
 رست نيبال ب تنعم الحس انش مك لوهدالوأ|

 ءال باشا اياهاءقشلا بد يح الت عضو ىبنب اهلا ملواللزلتلآ
 يارا ونعامذاجمف وت اذاٍ يرحل يوتا ميلع مدفن قنعلا
 اف لوالا اوتملا يب ثلا ومنوض وافتلاوا 1و صضن

 بعون د يمول لس ةانلاو تمل أبو رضوا داصأ م هو

 هيو دانا: تام هربت نمر صوااذا زمر ئرذ ووعي جما
 ككاحإح هرزمتدأ انجل ابو صال ويرش 3 عئرلا كال صول لطم امد

 تراب لوزياناو قبض راكي االاهججتموكل اوتيل لوضوم رخو
 ءاماقيول مثراو وا صوم ادعاماذا صولا لطم لكم سب جحا ذاذ
 داىاا#رف تاو درثملا عسر ربلا وتدنرموارقو كد تيئالئيمط
 هدب 7 7 0 1 ريا

 ناوي ومقا
 ا رقافاررع كريو رامئشسريزل لدراو للخ

 نلت للامر ونت يصور وكمال نص  روعص ذي اتعاري بود كك ونعلاذلا



 0 ع ا نوعا

 ةوتملاءاعرم ال ركب ثرا ثدراولاوي مأرب رمزفنت ازيد يعن
 داركنم ]ايلا ةرلشب يصولارع مرتم كك ميا نيصو ويب هوما

 ملاذا :قط عوض ذل زم ضمي كالا نامي صك وتلا
 تبانلاةاللائ الف رتضمل اذ فانعالاهأداوعد اخ دان اًركرتبالا
 ”/عدآ هفحتد شال رتماق ا مختهو انابع تباذلاىتنينلأ

 و
 ”قاضرحاو مدكذ شرا اولا برم اهم هظ يدل اوئتمل مال
 ةنيلاوسإ نولعو تان صو اربع تعا زلاو تيب ٠ اب تس
 . ير ارميو ىونانرلامر تالا الو هل ثمان شذ

 "توم اح وسل ابرارد الو نصيملازمدبص لوو ل وحال عبيجأ
 ”[طببالااشضتتل ف دالاوتريىرفالاو ثثلا# زعا ٌرحرريمولا

 ”اهياباجيازم» انضغتفوماتتنال |ةحيال ءوقرلارسنرككالما
 تاجره كرد دات ذ حر دزلاو أنبا و

 كروت وعرعيدولان بالاع اقصد تسرد رتملا
 دعو ردع انصب ايرجيعلالا[بّو اره حاصر راه داس
 3 انا ء فاي ةزلا مصول اي واكل حاصر اداره لوا ةعبدول

 فوقانرئاو!ارعاصف هاب دالا لوذ هرج التسرع ا عامو اذ
 "سلات بوفالا هك كود ممازخاصف هامور م (نااوزو ٌساف د ذ

 ميودإك :جرفالا دال مر 2 اردنبو مركزا د حلول صوااذاو عي
 هرل لوس يبوس |(رلع واطي الذ رول او كترلاوئكوسلم عر
 عقل ولا رطساوم وراعي لا وتب م دوحا ةنيبزفلا نال نأحز اكابر
 :ةزلول ارلوو ةرلو رفلر يزخزو اجرزبإل (مسني زل ولاور لالا

 يقفل هو ثاوأتخاةرمزلا البر لاوبعا اطاوركرا ارم
 البلا اذازككهانخا ثاريد اذ كولا دو|روانكم اولا



 وكب راجيمتضق بولا ةلص:ريصولا قتناا :يرغأ تا
 ةلزوااوربملا هلو ريكو رفا جووتسجو ساق سدا سصلا
 ةفادالازن مي تيب زك نول لغتي اهرذعو ؤاهورملأو
 راف حلول او ردنالاو بالا فك سنو علسالا ذاق
 بوال ا وثرع عيذرذو تالإعو ا مالسأطإتشا ةيولتخاو رملاو
 فافاوم فل رهصوت ووو نالاحو كام لولق دوم دالاذ
 غاب قال افلا رمت :الول د مصوملاذ ءالاحو ماعالو هياكل
 امال و اندر بيلا عسانا عمدا منجي امرنعد ثرالا
 كلا خوض ا وضرو ا امزجبوةنسز ضد نيلاحبو متفو ةيبفالا
 ملاذ كانضر وهو روج زعم يع ةريراذ وجوز هالوين اكل

 .  ةالطسنلا وهز حد امحرسيل تال نفل مالا مضي وع
 9 نلومو اذا املك [رلع نرتب مرا نوما د ادخلو
 قال نالت صول ارح خش دز مامنه الولا نيصولا يةتنداسيج
 | فيش ةوزمالارخلو يول زمر ابتعا ررركالا نص ةلهكقت
 ليون ارئتيخضيرز ربل و عمو نإ تلو دازلا كالا يوم
 هوانغ! ةالطالارنمز ذل. الكتل هرف زو جحا رزع هوقصالم
 داو تبي تضزحار اجلا ميله ىلا اردو نصالملاراخملا
 دلختعسص جو رمولااجكسب وها نوقوخ د نغسل فز
 وزنا معجب اتعاب جىدزك ع اعاد افرعان ارضي ايا جال
 ازارصا كرس اوداكو ابلاءاوكزمر مرحب جيد لكم ماك جعار رؤص
 تاؤلاو تاوخالاو تانبلا يا فز ام جبت دك جور داتحأو اسيل
 افا امهتس انها ءلؤه دز ارض رغب جر ى دف اركو تالاف د
 الطبال فنزدالاو نزولا ةرخلزو ىوتسف مراحل اودالال وأذتيالف
 اللاقذ 2 ةساراق اوريو ةئل بدرا نال ]الحاد [ف ليتم فعمل
 انانتعإةةفنو ل ارعؤ اك ماهرنسو عوزتئازهات لاني لمالك
 5 !امعذ اع ضدازملاو خرا ]لاو هاديجتف اهمال علا

 ثابالبق علا ني زم سنو لجو اهلا نب زل ليتل لول هال تحال



 -موناوركرلاودسالاو بالا ماسالاو هل بادصنأملا
 | هجلازكةنيبلالها بولا مرشح وو زيبكاوروصلاوز كلر
 ْ يحير ارق فالك هيب ابزعن [كذالا مالم دلو دريبأ تيب لنحو

 2 لالة ماتصوا ناو اتم اررسإمأو مالو بال بتاجازوكي
 . | كفافان [آ 3

 هَ 36/اه

 ضان مناوي اولاد
 ضو يل ييصولا/ةوصقلا ناله ]قلد اوصخعل داوو ل55
 كنزا قفل عاجز ف جاهل وي تحتي عفت ىاسال زهوركيؤل درو :تادس

 تيحوتكيال و كرذ غيوم يارو مضل هو زالذزي لام سوا ذأ
 هلا فازحو ات وتنزل عئني م اظفإل ردا مصل
 ْ فرعا يجر لو دلزفلا .نيمولأ هيو مر نثملا يزال رضا

 2 وسو (ولاذ كانت ا قاو يلين ار انتعورش ىنإل

 لواريو اوفو ثان ليضلذي درلو زل صواولو :رملا كاذب
 موكرلا لاني اقووج مر غانالل وادتبروكلا عج الامل وهدد
 اقوي او وكس انالارماطتن اور وكري شالا: قيفحاال ةصاخ

 خاريدأ ل ودوصو كتف نعريخالر وكر بعو) لالخ ودلوصأولو زلنا
 ةياقولا يا ةوالو اجا لوكوهو ثانالا لتي خجلا دو. ندلارأبتعا
 مج زلا وقل باق وللحاصر ايتخارس وزني /لوذا مزمل ناليؤنام
 فشلا افيو بقسا ن ااداول ةيطرؤ غي وناذق او دةامالاذع
 نلنلامثةراهل مث ليضمنلا غلق بر عشلا |ميوازطبل از شاملا

 مزافلخو تاكوماو قاتولا كومو تاناللوانتيذ اوصل اكل 3

 مرسلا وبدي انهو مدلؤبا_ تنال دخل مزابعا امس ذولا
 لح مال تلطن ميلا ليسوا ]وأ عنا لما

 م



 ركع هع يمرل عملا ةرولاو مزكلل يصولا اب |

 داو لوول أىمهطنني ال لع ولم زحالاو ول طوم اج دحأ لاشيم كي
 وزعالا وانتي رح كالف اوم ملكلال غلحا ذاام فالك ت أ الا ع طوم

 بينز اول يق ةويجو سيدال بوانتاوؤيملا ماقم ال
 معواوخأةىا تربو ةرو | طبخ دجو» لو ألا موقد حفقوتلا
 مزتعمالد داو تارمأو هوررمال ايا لفونلا لو انتل رضموعصذ
 رلشرسالقّسحكبالاه تملا لام اذ اذن نيصولاو تب ادهن صحي
 ول واط ورح فالق ارك /ل هولذرب منا تكا نعد

 هنوربو لسوء ل لاسدنا كرش يشنون ام الأنا ةتهمةنمةرات
 ةوفنم ارح كمل عانسومح دول ودع الا هجادحىارعب ازكذ
 ولو فانصإخ فوفو اذ فوت اكرموم ازكملعل ىو نكت ح
 الصاع [بلم ارناو ةيزاعلا ذاكارب ومو ان وم زوجي نقاولازكم كل
 .الضعيوفنل وت دبع وهو ثول أمن فالح: اذ "يال
 يديم ألو دع فرزهال تاماذا فز روم ا اجو
 وا أنشر تحرك روح تا ادرنوفنملا] دب امال ادلع و رع ا
 انشا يملا وسبا مولاو ايدل تاتزجرالاو دملا

 كالا: رصولا اك نيالا ؤ صزجو ضنلاؤ حبلا موني ب ضونأد يل يارس ابار: لخلا»اررتتر وجزيل ءادوألاو ةدالا |
 للجو رمل ادب با ايرصف زال :الءازجا دلذ
 تزل [ذلثار ارلا يضت» ددذلا سيت كك + ورارلا ص نموا ذازعب
 تابايلاذو اناذو |: امز (مزيب دلو شلل لدعاوضد ءازجال ريف اماكمال
 قفا زل نرحمةارارم يلا ساوا ارا بمو ناهز افرح مرتن
 فهو ازور ارل اورتن عرب فا مرعبب هترشتملو لوا لو امام
 دالاس ؤ تماثل و موملا نحبه اف جو ماكيوفلاخ الا ذ مل
 هلفام تطاذاممدب اذ ايذ نجا حر انك رزحأ لام تيارت ماب
 ترنأ و ةيصولاو لطبو :ودن عا وف ل اط رطم يأ
 و ًامذاذ اد نزوكب رولا اجب ار زفت يؤم ة ويب امنوا



 ىاةع وهو ةومرعيورت ناو بار” عضال كب احيا بند
 : مكر تخلو ارجو ا 0
 لم اتا مقا رصؤملا ثرادرلا لنا ولذ متي عذ انما

 را لعلي دا ركسملاو :هزغل ل25 وزئا خوه هامل
 انغص ثارح ل ماب اركلَمٍدو انزصاولع لاكشي ئؤنمل ازاي

 املي نم ةرالولا زهتبشي امو ضو اعل اروع ةايبا ايمَحادُم
 ةصلاباهل كروكي حيتزمو ادار ومن امك عشوابرلاككك اعنا
 اناداكد ومب ا مكلم ضوه ةةصقمامككمذااسا (راهجكتذلا
 كانتا امارقتسا لئلا اورالدزوهل هورس اكاد
 1 ةافيتلم ارهووناندوا مادو ةلثل م ايمو نالئعنكمالاى ا

 مكي حيطهلظول ناو دولا يؤ د اتوأتمو هاري ادن وراكشالو ارفف
 ارسعف انما ةيوتداذا مالا زمالقت ون ماهر امرت ةلفلا قاد

 همرولإ جوبي >رع ةياهأو وضزوكي نأ ةرليلا ةيرفلا جزيلا ٍ

 نطو اؤمن ل تفي اهون نيمولا نالت لا جرح
 ادعم خلا هاولادلازمجماةةيمتن زعأ وضوم ةاح و وصولا عا
 سلات فرز ءارغ يملا: نكي اوترتف هرم اهناك
 ديلا جياع اة خرخلازعج جم نادرو نبين وكيل
 ٠ تنكالو :ندربع ةمزجع ]جل سوا شوذح اقم ذولا ااسالا
 ةللئامآر مرملاءرخو:هايآة نست ىلا سلاواةرمرحتت لأم اور 2

 ذي 7 "رف حن امون زحل مل امود فب

 كالقمر سوا مزار يفوت اذامز طدأهتلإب_يض يال دردلا بع
 هابي م] بجو !:ال افعال اوان لذلا يح عوج ورحل تميزك

 در وخخواضا مو يي نزل دال
 راصل وش زررل يرصوي ملول طنب كر ول صول | رمصا ذإمن اىنسزك
 اك قةرلارصوا اذ ذك / ملا من وكس دولز
 ثم: لدلرموأو تونازعب تفيوكلا نوكو ثار اهتموا: حك
 دامال قف عل ذه لوصول 1 روكي قم جو مضومإو | تاق جات

 اور



 الاورمااومو رم هلا لاب عر لا نام أرسأ اربأ صوم اء م2 ناو اه دع

 ةلفكال لذ هلاتتس هل فير صو ا اذإو عي هلانس لذ كال طماهرع تتعأت
 فوجب مسا تلا نا قزلاو بباقي داو نس اية تلغدو ذئاقلا
 لانتبالاباتيال ما بالعرس ضل اك ةردإ دل الرنالا مورعم ا لو ادتيالف
 ١ كوانتف ةلفلا ماو اكيثم كيم كوركذبام موروملاو هناتتالا مدرفملا
 ظ لات ةلغيمؤملب كالف لاقي افرحاذآر م مدون وهامو ديت
 تفاخجوزحا ةلالد لع ضتوت الب رخو انش ترتلطا اذان عئادواضرالغاو

 ديلايل اطل اؤتنب ازملد دوجيلاالا اداري زل ثيحيت دطا اذا فل | .
 هفاناوينو ]بام ومش وؤامإ نبل داهرل و رز عضو او
 تموراولا# ام: وطعف (رلذ تاب هيلو اهدالو ابو اوفو جا

 اال اذ لوس مجرملا كاي مودو وامل باهر وهظزعار نيللا زم ارعوررمص
 ابتلخزئموب ءًيخسالا ةزه هأي أَم در زعيش د ترملاريع باكي «ال مي لوا

 طالؤزااؤ هاا مورعن أ كيلف دايم |يتلا ها كرولا ورد الأرع مرش

 اليك ةوفنق اذ ةزاجاللو ةلمانملامل يبل عرتملادو رول كرا ءاجةفورعمل
 ذك ناوظملاو مورمملا لول اماوسو ارباب الطوال حب ةيمقلاذ
 2-1 هيضول|تكباخرب ا ازككام دقعب تس ةوالصا اهيلعرقعلاأداربا
 ومقمولك ا يسر اوتوبلارىع ايفا رخو ضال بلم دوتتملا |
 02 سي دم

 اورجيل كاوا نا لأن اور اجا ذافمقحراش ذارجا هناي زول صح |
 1و كوم صوأ ةيمولاو ثراولا باحة ياعد ا عطفق مخي
 "لانك اننعزث هريغيلوقنم قو نال ارنعبّيصول اعاد ةننأ
 ناعوت لودينا ارجل جما ئتبرصوأ كان وح هزت ذ

 توتو همام فولد كوكل: ملا كلل لها
 ديصوال اق مالح (هضيصمت هحلاصعملا رمل مالو لع محيا

 .احقطتست وة هو ليمون ايجات طر نراندأ
 هاذ ةثيومازيخيريزعو ثلاوع كالخو ا كالخل لاقولاك للا دخت
 <>ىائنراوعىّزلا ياسو 2م: همافم ممايزل اوطعا افا



 هر مش تاعانماو تاييمل اكدت ان لع ريمعم ماا هنال
 مدان 13 كيل زاجاومنعت ان مناف ثلذلازماكم سيريس دول
 هويه ول ملا يخل نالذ اكياس الصا م عيال 13 ننم دوك
 انقر قر ورب يععتاماو رز يصاب ارزع يمس مخ ياما
 مع اقتغاياد ابنع ااذامتاوهتالف رجا ا, عإرمالاوارعجةدآد زم
 اد وساسبن فني ما يعارمونل تركب هانا تايب مرضانا
 ٌسالاو ررثرلاونعيوا اولا لنمو رع د ادرتك نر اروثس

 1 لدع موب اويل منقط نار اال قافن اهيصيق تروا
 ذل هيف يلدا: تيارا صنمل :نر_لو او هيبل عيب هر ادت

 والاب نينيممرموي نا ال اصيل الا تجريتيؤالو ااسوف نييع د اوس
 عزيزنا دز رمعملا لير بلو يصحو اهز رن نيمنلا

 ةيرفو وني د امو منازع تساي عننا دونما ١
 يصل قمن هدا رانا يبو: سيكو ذولا وان نو عش د
 ناصر انتيببو ردا رغد انمييوزومإ ةونضاذاتب
 ف ”ةروم بوي هرزعنقولاد جارذت:ن قول لزم زج نال تار ا

 هاو دوويقتراذ نيصغم انيالذ اهرزعااوازهازكلاوهملا الا
 رقي مزن: نفاطكو ذل مكي زلال عربم اا البيض وه وجت أكأ
 ازا برق نورخا ورا ع دنوكيشلت لف يؤكمل الا ةشوتر إبل
 ةدرلالعَوَب امنالاهاياصو رمد صال ةريزك2 و هيجاصومامإلا
 انماانالداياصو يد افزفكي ل نادر ال ةينمو اربي نال تاج
 انوضؤيسامترز ةيمائاس ازيره اكاد. نما ع ماجلان
 ايزل ويكند ارعفوةؤك لادا هج ماو صالاد انتمي
 "شويا نرسل موارنأمملا ةداخز بلا هررصوأنب ماه د“
 ص ان لشو امج رؤلاازهتيصواو ا نيصدولامدلندالامكرتلا

 :تهل وة واب يرش ضوناو ماجؤنل العوجو :ةرساشمل

 انما ابدت نميااننحا يجلد ىرالفاد 0س

 و

 4 لكما و ربل قنزمبال مجال مولا ريدل الكا: لونلاورفلا '



 مت مانعا موفد دا وكهو سبزل صدا لام صرتلا ازه
 فول طلا قولا ةاوسي قولا لاكارئونل ماكللتلا ةصخخ
 ”أيطار ويصح ويد و ليعم نطنوعْحا ذا يعن اوونغلإ حالما فلاب
 للادوأ ماء قاولازلمؤ ديتير رزؤتباذفاماذا نعال هوذانم وكلي ثواح

 9 ايصوريفلاصحيرم اًسيالاؤ_.أثلا دأب ارا دولبازناما داع
 اخي انوكاف عرب الور ةرتعدر تاق ريغ جو ريم دمج دن

 انكي ةليرتر فل العون مالا ةبالو صول إذاوهجءاش ءاوؤيع ماد
 ىآراف ءاكرعلو د [كيكوْرعد زم ءاوس نرع هدرب مل اوواالاوو هذي دا صول

 هدناززوحيلف كعمل ارمورلف " ويش لس صوم ا يعاطيجة | بذا نال دربال

 لزب ةباو تكس ]هاب ىكندانو قرط يم ار ال تامر وب لا ةوبحيف
 تا دامزلب الفرفلل ب متل اش بعرلت نال لوشو هدررلع ضوملا ت

 .نالايعنوونبا ثيحرت عازل اوم مولا مالانم> ريتال ذل اول اك
 ذا في ملل موا اةة درسنا اولا كزم مدر اوالمائاصولا
 الأخ ردسي دبزحا اقل ازكي نا يصف حطم اال لاذ ٌممملاتامّتح
 "تلا ابرضولاطب اذ كال[ رق اال لودر طبي ال اًضيالا اي ]قا
 اف قاالاةريحاشب حيا ناي اناا ررمملا

 رف ريم مص درل اذا داهتجلاع نمت الو صر احا ال ديال هرب
 لبلد دويل ايصو نوكروا د مصولاو لبرج او كرتلا ريوس عن اضنال اا
 اجيال لاو نال وشر عير وهر متلو وثقل اولا

 كيالعزلام راض ينمو دوك عي ل ءادوصفلا ا كرو رصل وبل |رفش 3

 ءاصيالا الز ذنيال ث حجل اكرل ملهي الوعد عانم ماطيش,عابن عيل
 هطيذنيم اذالختلا اكناو رتيالو عاطتناو ,ةوهنل زفالخ تاب
 ماشرا جد ند فذ بكرلو ةرالولا ت ايش اف ريكوتلا امان ةثارول اك

 ةرفاووني افي تاناكلعتش  ريفل ميال[ ياللا

 فاش لفقر اذه رقي صآقلا ةلريقساخو ارتاكو ا عيؤل سا صدأو

20011011 
 قو مله جيجل سمانعم | لطا نورا الصالح



 فاضوزطبيسم يطفو هداربتلهرعيو ةييالو مرمل طاب .1

 كاد ا>الإمغ ممل جهد سو ع هل ةرالوال :الاضيا طا ناكل ا
 ابوددالو الشنؤلو مون غن هبمتيل اعرق نويل مارين اداب ا

 ' 2, دو كل أورمرلا معجمد . |ديهلأ روك ضنلألصادجيو كادرضنلا معمل الجال مصب

 .اهسافل وكل يلح قمتي سم ةمجزمل لوكيل و قمت الها
 كى هن فن أذ يقيول ةحافر شدو اثرارص الفن ئرالولالهأ

 زقاناو عي طعوس زكو اهم اررع فش زئن ةح ليو ؤافا يال | ظ
 فرجا كو دس ةزاجإ هعمل الو نحن فنلا وس بال '

 ثيل وقح ءافيتد/رريرمهتلا عون يوما مزج اتش
 رت هل قس ذل أو ةينسرلا "ترا زحل نم نيم
 < الد اوصف ظنلا اريحا ايصو اسيا وكيو ةناسولا#“

 | ةةاافطم صيالاطرسم معيار يهين نمو حراوص رول
 ) ثمل اصوا نا لو عورش مل د ةوهو وكما اولها ةيالولا تاما

 اب دبس مال انبيو عمعس اك غار اىمرل ا صواول اك مش| حا ١

 مامات مكس اون اكن اوراؤيصلاانةيالوعر حالو كاعتلا ١ 2٠

 *.” يعل ادبع ليام ةيالووار لغم فقدلبارتسر از مافم "1
 ااا يمول عيذ رعب / هريس لردكميذ ناكاذ امتلجيؤلع 2

 ملا لإ ةراسول دك أرب م ايقلا جرب اعمل صد أد ذاويل عنشم اذ
 ليبكك/ اذ ترو وحد كوخ احن و شفلةاهر مضل مال بيلا هضم
 ,ييداذؤلٍيلاوصولا كسول و عت ةناعا تيظنلا هال ء|صحجيفنلا
 ًقياوطظولوزن عانت اب زاير وكرت اشغال قيتحالا كويح
 ١" ةياصول مجم نيبن ال ماظن ةباعر ليم لرش ماا هرج
 راتخ مال ود ءاجن رغد اتخا نا نال جاخأ مأقلا لوكيالكا دلني

 قحأ ءريغإع مدتي نالذ قمن اك عمتيع أب اإع مدزي طاكزماللا تيما

 ةيلصو ولد لاا لورب قفنلاب اهرحأ دؤنيبال, سي ادايصمأ)
 انو كيرنسماياؤالاروو جوا رزع دال زو هو اصب ءاكدلكا

 شالات ةبالولا باير امرالا الو ررفل لاك نرصتي تركوا ا
 كده 4 1

 ا
 ايرث

 ت1
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 0 م
 ل اعدم داق عو ةرخالإ كانا عاد ا رضا لجأ زج
 ارح غال لوف :مختسم امن طكدل ل يلهو انسب للا ذهلاو
 امياغ ارح كوكب أيرو :رالوز اله خت النافورة تكرر

 ذاحز/يجقر ورضلارذع] فولو تيماشف تيما ابعاقجاطارتشافد
 ناعم امهتجاولو ةداصإء اطتجإل امن ومحو
 لوشواهل ابو د مر رمل فو وحرس ة.نال يفطلا ةعباح راد

 0 4 مالاكن ل ا

 3 وق ةر وضد ةهباتجل اتم

 3 0 0 ارمولا اك ءاوس صول أيل امصوأ لوا ءل رع[ و١

 كالويعيا هكر ظرسولارموب لاو ىلا ابصو ن ايل نول اجب اتكيالو

 ١ هنا قئافيزعأ معقم سيرت زدت امو نافمتمكمو زكي نارسف هوما

 يد طوع: ركاز الأ ديدي ال امل اهتثبز ال ل لاو لزعنرمل اصاكأ شم اربضو

 82 ا
 دين ا ان انسرإإ هظ رعد تاما لرملا اقلك عبو أ 0

 ىفوزكتارؤ اك الرعد اف أو تيئومو لونا اذان سماد نع اليم اقلاع

 ةكرت طموو بزار ضو در موتا تاما دايم عمرا أقلأ

 قعر يلكو مغ انمدالإل الفت ني الردؤحمسسرمولا ماللوالأ تي
 7في فرو لإ عر تاق ميج رمول اة هس ةرد ايباد هولا و
 رص الكتايديلا و ب كدر د ءارصولا درت ز احلي ركسلو ديرىلا

 درلوتحتيملارتو لش ثير ل رزممرن ألا هيو ثرولا حدخ [
 مهولأد اجرلول از وليّتح ثروم ا هارد د ممر يصبو مبلعد هدكولاب

 ري يي اع بق رومنابباغ ناكاذا بارد نصخانوكبذ اضب تيا دفيلخ

 ةقلاومع نوم 0 عاض ا ل دصوملاو الع دير ولاعا لومجن



 27 املاقشو صاع كولن فلا مارعب كاهل نال

 قاد ال و بالعأل :ةولا معا مهجياما دانيا
 اليللعدرداو درب الح دس مكعب لمه را عمل خي

 جر دز دعت لشي مول نكيالذ همومأ اشبال ةسيمب
 «لدؤاولا كيب ان ضآم تاتبومولإ عبط عاضدا ليمولإ ا
 دكا رماقلو اريلع بام قسو ككل عك داء ازيئزنام
 ىةلبولا جي |. | ليموك ازعل اضاقلل نوجيراهطض
 قيطلأو تاملاذ يسال [لغ أن دغر مضاقلا جال !يموم مت ذخا
 .. تباغل]رهحرإ تح عد ىكك نفنفطيقو بياذلاط, زر ذإطللا
 تلو ةنروناطيموك و ايريس لبست رول العا زكي كيوم ا عاض
 باتتلب جيرمولا عوج دمروا هني كلام ارا لاما رمول اذضاو يح
 يطول د ارعواع تشاد لقاتل زال لا
 0 مار سومو اىاعميب تل قركهاذا كر اصذ نود

 ماقيمازئو د "دمع ءاك اور احريرتسشن لأي ايحدالولو رمولا مال

 ريماداقيسيق رو رفصل بال :رل ماب اهت اول حالا سو مان
 لمرات هرب يمال 21 اقستو بيبو رمل
 2 1 ديعوزغ طلع يملا خر كيش رم اعلا: يصوم او ا زمك
 00 كذا زال امهبابلارمولا ذخارتفهستاو علا بالإزفازب

 وكل سرج لمنال وجر دو
 ريفصل ال اماا آم 2رلر مول اما اكريعلاءا تلو صرل اوامر

 ّْ افتكر اقن[ن مت روع وصلال اقماع
 © قريد داشيوداضم منيو وصلا اهؤاسإا تولوا 0 كب اصاأم

 . هلازهربو نقال تاو ز سو نه تاك ولامع دونور ايوا لشو

 2 ةرافم#زوتن1]و ترد و دون |ررق يضؤله تفن ةنتربو تدل
 و“ دئورصالا لك بدماء وكي و هن اي د ”لصال او د سر وسب

 سا 0 3 7 رن انآ



 تاغ ظ مل صوم / الآ ربكلت كو[ مبا طرتر ود 0

 /ةرفت مدا لعيجل انةرضو اناس ضر ورم ةظيالاباك
 00 اكل ءازكئئ ذب لس ليعتبالو عنرلا لاسر فس ف اردعو

 درعا الونيكال امرصولأو ادعبالو عرضلا م ايرعال ل «المالل علال
 ظ لامو ثقيدال ازا ئلعر داق نافوطأقلا فالخص اختل لتر جام
 ىرطنوتمت ز سانتا انس امال تت لو روستا كبانلأو نت هولأ

 *ايدالسلا هرامتعا ف دع زلازل شيلا لحتحاولا فلا اءلفنإلو

 داي اوءارس اهوليب الازالراقملاكيانلاورعا ع جسد و عيبلا

 ير لع بالكلب الد اوصول البال ارنا قلا هل اكو ميع

 ا اهفلللاعراشد

 خذاوحم رع ريهظلاجو اتفل اذ تيدا كيإاذأ تي مح اذراعلا
 يو رلانت كمل: اكاداام أو نبدي أعلي ملا ايسودنر أعلا

 قيهطلا#مانلقن اراد تيد مضن تيد :ك/ مل: او داقملا وصولا كا
 نهلاكإاذا بال قفل ب ايزحاو ياخ اوروصلا قضت اتتقتلاوأ
 قوق زون ثيضايألا لمن ةيالولال اكل زايؤسل ل عوتنعاو
 اقل ريوق مودشموبر واداضرف | وتين ادة قلو انلرعَبعَق
 اكيملاز احب ]قلما مرفوأ شاول ه يح ةدابزوأ انا غ هاذا
 فلز نكبتوتابو تيعالح رن رصولاو هراتابركأل تانعا نزيف اخ
 هيت يو عراردا دالة تصحو عصبت اثر اوزجإ زرت اوف اهدارخاذوكا
 ثلا ايمو دهيس يد امل او ايكو يسد وص ]عدا عحاي نيمت صولا
 اما طرت م مزال مرنذ اشيا كطن ديم ارصوا اهنابا اك اسباو يمس درى

 ضاقلل النخل ] قب دونم عينااالا اسم [بفئالأ,مايشالف اياصولا

 قوافل ةنؤم غسيل عاصطتياوو دب نم هدلازد ةيالو
 كوننا يمد رشا "كؤد ظفاعتساشن سفن الأ دريل ءاشبااما
 خالف والأاما :لهاباياناف ثلا ايريلوا ةرفدا تيم مي اامَسن ا داوس
 لامغالف:نانلا ماو دنا نع اسووونر زالوا

 دالوو ادخلي الو له الو ادزع مولا هد شنو كالو ”كوتلا سم اج م ازعبب



 همست عع د هند ع

 .فيصصشمع

 تدع هن وهصسحم مصب

 هه تا وهشام حس

 د هيه هت حس وع وس هس جمس عسسل

 0000 ا

 يصر ْ

 5 م ءاد ترلزغلا مؤ رنا سضق ابغي (زاكن اولا
 هدأ نعت ذد(سنوحجتف ريرصولا رعت الذ متل مر تل

 0 فولخ لمع نالوآلا نحالاو تجارَع توب

 ا : دا

 نين ايرل إو لقتال د ضيرب لاو اهلوف انهو لان مج ةدابت
 ةوتاولردلو تول ترخمزلاذ كل ايقلعتب توملاب ولاا

 م ف للا وحس تيم ةدشلاتل اند يزحالا كرتين لا مح

 نزلازلم الف هش قمح ايرهو ةمالا يجب برلا دامو
 ا ارد لن يصولاالخح اخ اوال اهرحا دانتي معبرا

 هد 0 يودع اهف نيعلا ذل ةزلا

 مول هد (شلا ءالاضيا يعل لذبح تلف سيزحالاو ره علل

 يوب
 م «وثاك رولا غصلا# يد ىينافاعوناةيئاو الد مولمت
 الة يرولاوتلادوهو نيل اجارمضا ةيضاقلاو دلو بالا ص ووو

 +الوصؤلمومرارتس لع زرقن علف هموم الك علا يذت افا رصولا
 :ةلوعنلومالم بالرموؤتصال ا مهركلاح بال موك دوا وصلاح ١
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 املا ا رد بالا صوم قه دانفسإع زر :

 عفاف دج ازعل ريرفط وجو غمر اشخا الو هر ات لق رجل مالا

 افمأل ختام لبا نتدي 6 جا داو هو سام صن بمس
 يبا ارداعول ندع الالم تحد .افوتلا 2 مهاقم ماقد

 دوا اياء امر فل ةثرو لتو تام رابزم يناقليماي انلمن

0 
 لاري )امرمتيلأ ما رمولايشد اذاريتشم اذ اعلا علاوز اجادذا وحب ٠

 ا ةرتزمإ نير هدلد ميكب فز اذن عملا رغ اذ
 ا اقدرصونأزب ناشر وج دام هافوتس ارنا يكوريلخ م هررع

 لونج وتل ابا ثرارل ارذاول لكو هتنحي تدق بلا ماخاولا

 هرلاو



 وات رسبوست سيان ماسالا علا ايو
 2ع يلا ثراو صولا ادهداكن اولا قل امام يضل اننا
 اطماب الوجد و ايعلل يمول تناك ناله والفالاو تيما

 عيالاغ ديزمولا تناك ا او ىدلا اند ا اذول | ميج ابل

 اذاو]ثلايزكولاهوهو ىوتفلالعو لال عجبا لاش د
 ةوستكو رج [ناوسولا ازكورهصرب مايل كنس امم ملاردا

 اعوطتسزوكرالب او هنو ام عر زعوفنبامكرشو زر ورشا
 ةكباكوسرمشاو ترا لن هن لام تيل انسدرغفولو

 ل ابدي ا نئكوا تيملا يدوي ار ادنررلازغعبركركو اعظم
 لامة مي عملا ةوسكو ام اعطريبركلا ث ر اولا ىرتيشسا وأ هسفن
 ياك تيمنا هفضل لمد اعوطنم كيال هنن
  ىهول | كولو اهوطتمر وكرال هسفد] امزمةزشعيوا ميلا عاج
 0 ' منبلا] امزمأئيش جابو مو امنموركذؤ ويزين هضالا معتم
 نانشاهزججا اوعمملا ل هال اور ضاقلا ل اذ اب امرثكاب خرط
 هنا كلا هاو نعال ةامالاررسبلا ها

 ظ ضقت ابونا ةورثكا فرنش ةرنلم لاذ ءاكدلاو زي ملا
 ”ةيوهتجا اف ذنلم ناووضسلا لها طاج لس ةدانزل كك حالو مولا قب
 ولاا وفذ موقع امإو حل وهاخو ارد وضد خور ؛ىثلعمرم
 ملاءاجمن فقولا ل طنا انقر مق اذه لعد نكعلا اركب
 ملغم ا يمد: دافنال يملا رت ابوصو (يمورجا)اؤ سرنا

 كيل لوي رماقما اه سيف |. : اك جاك امن رمولاو نرخ ىسولا
 ابأةيلعت كاكذلاو لكذ روض ايزيبويلا خش اق دام تلك
 اكو قيمفطةرتع معول مولا ل مافل جملا عننا ومنح

 جس ءافقيفحالب اذتول اكممول امزليش ماقال وتب
 هفطلب ليش [ذدردازفابونلا هيمو ا مزلب ةلاذ الي قل
 لو درس سوو ىرج قو د سرح ماكل درب ماهحالا رعب زنيم
 ناو :1! تكل اهذعدلخ تدارملابواحمرورفدر ويفلاحا



 ْ 0 ا

 2غ
 00 تّفئوو يرسل ضنقم اعتداشعلا

 ملا, مولع 28 ثيعالو ترعارزع تزال س يضل تالذ :
 هيابتلع صطي لو جاما داتا ملاازمنلا بنك/مل ازعملا

 عم يحال ءاىلعلا ىزنازلو اجلا زكا ضو ىوق ماوغ
 اوموحيول ةريزعم تك رد مزديبصنو دلال كونفلاذ مرات

 ريل وهو دريم 3] اسرولو ف اوني ملد ماما !رزبه
 '| ايف ميناضيؤ موس هت طم وم نفلاههالل ولا
 ةيلعاورتعا اق فل م ةرخاتا هن راعمو هيلااوبسا

 انف بكي مزعز اتمارهرل اء ضفد ممعلا اهاعارلبف ثيع
 ديارل ابودمازير لا حبس أو رياوغلاب سم يطللاو قبلا

 الاول ىرّرعُسلازكامو از ان ارش ىزلا هن رمحللا
 1 ٠ : درتن ركام ؤلع أ اغاو هيا اناره كا

 سيوغلا) هسا اسناعا ناالوليلع
 ليرتلا الجلاله ايريصالا /

 اهلدوف ردي اع انسالا

 ْ رطب ود اماو
 ١ مال دولا
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